
Príloha 1 - Aktualizícia športových súťaţí ţiakov

Aktualizácia programu športových súťaží žiakov a žiačok ZŠ a SŠ pre školský rok 2011/2012

A- Kategória - celoštátna postupová súťaž (obvodné, krajské, celoštátne kolo)  - organizácia a financovanie prostredníctvom KŠÚ a NŠZ (iba M-SR)

Súťaţe sa uskutočňujú vo vyučovacom čase a aj mimo vyučovania, financovanie bude upravené smernicou (jún 2011) - zabezpečujú KŠÚ v SR

základná veková kategória ZŠ - 1.1.1996 a ml., SŠ - 1.1.1992 a ml., 

Druh športu Názov súťaže Veková kategória Súťažia Organizátori a termíny M-SR

1. atletika Školská súťaţ v atletike ZŠ a Ogy ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. D-10 členné a jednotlivci ŠG, Slančíkovej 2,Nitra, do 22.6.2012

Školská súťaţ v atletike SŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1992 a ml. jednotlivci CVČ Junior B.Bystrica, do 15.6.2012

Školská súťaţ v cezpoľnom behu ZŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. D-3 členné a jednotlivci CVČ Stará Ľubovňa, do 31.10.2011

Školská súťaţ v cezpoľnom behu SŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1992 a ml. D-3 členné a jednotlivci CVČ Stará Ľubovňa, do 31.10.2011

2. basketbal Školská súťaţ v basketbale ZŠ ţiaci nar. 1.1.1996 a ml. D-10 členné ZŠ Saratovská 85, Levice, do 20.4.2012

ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. D-10 členné KŠÚ Trnava, do 30.6.2012

Školská súťaţ v basketbale SŠ ţiaci nar. 1.1.1992 a ml. D-10 členné SPŠ ul. F. Hečku 25, Levice, do 17.3.2012

ţiačky nar. 1.1.1992 a ml. D-10 členné SOŠţ Palackého 14, Košice, do 15.5.2012

3. bedminton Školská súťaţ v bedmintone ZŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. D-2 členné SOŠţ Palackého 14, Košice, do 10.12.2011

ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1998 a ml. D-2 členné SOŠţ Palackého 14, Košice, do 10.12.2011

Školská súťaţ v bedmintone SŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1992 a ml. D-2 členné SOŠţ Palackého 14, Košice, do 10.12.2011

4. futbal Školská súťaţ v minifutbale ZŠ  - McDonald´s Cup ţiaci a ţiačky nar. 1.1.2001 a ml. D-10 koedukované       SFZ - NTC Senec, do 15.6.2012

Školská súťaţ v malom futbale ZŠ - Školský majster ţiaci a ţiačky nar. 1999 a ml. D-10 členné                    SFZ - prvoligový štadión, do 30.5.2012

Školská súťaţ v malom futbale ZŠ ţiaci nar. 1.1.1996 a ml. D-10 členné SFZ - NTC Senec, do 15.6.2012

ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. D-10 členné SFZ - NTC Senec, do 15.6.2012

Školská súťaţ vo veľkom futbale ZŠ ţiaci nar. 1.1.1996 a ml. D-15 členné SFZ - NTC Senec, do 15.6.2012

ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. D-15 členné SFZ - NTC Senec, do 15.6.2012

Školská súťaţ vo veľkom futbale SŠ ţiaci nar. 1.1.1992 a ml. D-15 členné SFZ - NTC Senec, do 15.6.2012

ţiačky nar. 1.1.1992 a ml. D-15 členné SFZ - NTC Senec, do 15.6.2012

futsal Školská súťaţ vo futsale ţiakov SŠ ţiaci nar. 1.1.1992 a ml. D-10 členné CVČ Junior B.Bystrica, do 15.2.2012

5. floorbal Školská súťaţ vo florbale ZŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1999 a ml. D-16 členné Košice, 15.-16.12.2011

Školská súťaţ vo florbale ZŠ ţiaci a ţiačky nar. 1996 a ml. D-16 členné Košice, 15.-16.12.2011

Školská súťaţ vo florbale SŠ ţiaci nar. 1992 a ml. D-16 členné SZFb, december 2011

ţiačky nar. 1992 a ml. D-16 členné Nemšová, 12.-14.12.2011

6. gymnastika Školská súťaţ v gymnastike ZŠ - Gymnastický štvorboj ţiaci a ţiačky nar. 1.1.2003 a ml. D-5 členné                                  ZŠ Šenkvice, Vinohradská 62, do 18.5.2012

ţiaci a ţiačky nar. 1.1.2000 a ml. D-5 členné ZŠ Šenkvice, Vinohradská 62, do 18.5.2012

ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. D-5 členné                         ZŠ Šenkvice, Vinohradská 62, do 18.5.2012

Školská súťaţ v aerobiku SŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1992 a ml. jednotlivci Gy J.P., Vazovova 6, BA, do 10.12.2011

7. hádzaná Školská súťaţ v hádzanej ZŠ ţiaci nar. 1.1.1996 a ml. D-14 členné ZŠ Nábreţná 95, N. Zámky, do 10.5.2012

ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. D-14 členné ZŠ Škultétyho 1, Nitra, do 10.5.2012

Školská súťaţ v hádzanej SŠ ţiaci nar. 1.1.1992 a ml. D-14 členné ŠG Tr. SNP 104, Košice, do 10.5.2012

ţiačky nar.. 1.1.1992 a ml. D-14 členné KŠÚ Trnava, do 30.6.2012

8. stolný tenis Školská súťaţ v stolnom tenise ZŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. D-4 členné CVČ Junior B.Bystrica, 2. a 3. 5.2012

Školská súťaţ v stolnom tenise SŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1992 a ml. D-4 členné ŠG, Slančíkovej 2,Nitra, do 24.3.2012

9. streľba Školská súťaţ v streľbe ZŠ zo vzduchovky ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. D-3 členné ZŠ Svätý Peter, Školská 22, do 15.4.2012

10. volejbal Školská súťaţ vo volejbale ZŠ ţiaci nar. 1.1.1996 a ml. D-12 členné CVČ Levočská 14, SNV, do 30.4.2012

ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. D-12 členné CVČ Levočská 14, SNV, do 30.4.2012

Školská súťaţ vo volejbale SŠ ţiaci nar. 1.1.1992 a ml. D-12 členné SOŠT, Stará Ľubovňa, do 30. 4. 2012

ţiačky nar. 1992 a ml. D-12 členné ŠG, Slančíkovej 2,Nitra, do 12.5.2012

11. vybíjaná Školská súťaţ vo vybíjanej ţiačky nar. 1.1.1999 a ml. D-12 členné KŠÚ Trnava, do 30.6.2012



B - Kategória - Viackolové súťaže (ligy) - organizované a financované prostredníctvom národných športových zväzov a občianskych združení

Súťaţe sa uskutočňujú vo vyučovacom čase a aj mimo vyučovania, financovanie súťaţí bude upravené smernicou (jún 2011) - zabezpečujú NŠZ a iné právnické osoby

Súťaţiaci ţiaci súťaţia za školu a nie športový klub.

Druh športu a aktivity Názov súťaže Veková kategória Súťažia Organizátori a termíny M-SR

1. atletika Školská súťaţ - Hľadáme nového Jozefa Plachého ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1999 a ml. jednotlivci AK Spartak Dubnica n/Váhom

Zo školských lavíc do atletickej haly Elán ţiaci a ţiačy nar. jednotlivci nar. 1.1.1993 a ml. Atletika plus, s.r.o., BA

2. basketbal Školská liga v basketbale ZŠ ţiačky a ţiaci nar. l.1.1996 a ml. D-15 členné SBA

3. cyklistika Národná cyklistická súťaţ o pohár olympijského víťaza A.Tkáča ţiaci a ţiačky nar. 1996 a ml. jednotlivci SCZ

4. hádzaná Školské festivaly v minihádzanej ţiačky a ţiaci nar. D-14 členné SZH

Školské M-SR ţiactva a dorastu ţiačky a ţiaci nar, D-14 členné SZH

5. hokejbal Školská súťaţ v hokejbale - Street Hockey školská liga ţiaci a ţiačky nar. 1997 a ml. D-11 členné koedukované SHbÚ, do 31.5.2012

7. orientačný beh Školská liga v orientačnom behu ţiaci a ţiačky nar. D-5 členné SZOŠ

Školská súťaţ v orientačnom behu ZŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. D-4 členné SZOŠ

Školská súťaţ v orientačnom behu SŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1992 a ml. D-4 členné SZOŠ

8. olympijská výchova Olympijské festivaly detí a mládeţe Slovenska ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1992 a ml. jednotlivci a druţstvá SOV

9. paralympijské športy Na kolesách proti obezite ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1992 a ml. jednotlivci a druţstvá SPV

10. streetball Streetball Cup ZŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. D-3členné SSA

11. viacboj všestrannosti Halové a letné viacboje všestrannosti ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1992 a ml. jednotlivci SZVV

12. volejbal Školská súťaţ - MINIMAXVOLLEY ţiaci a ţiačky nar. 1.9.1999 a ml. D-3 členné SVF, do 15.6.2012 Košice

Školská súťaţ - MIDIMAXVOLLEY ţiaci a ţiačky nar. 1.9.1996 a ml. D-4 členné SVF, do 15.6.2012 Košice

C - Kategória - Iné športové súťaže - registrované ministerstvom

a) neorganizujú sa školské majstrovstvá SR vyhlásené ministerstvom

b) súťaţe sa uskutočňujú vo vyučovacom čase a aj mimo vyučovania, financovanie bude upravené smernicou (jún 2011) 

c) zabezpečujú krajské školské úrady, národné športové zväzy a iné právnické osoby

d) ak je súťaţ organizovaná 3 roky v 6 krajoch SR, môţe byť zaradená buď do A kategórie alebo do B kategórie

Druh športu/aktivity Názov súťaže Veková kategória Súťažia Organizátori a vyhlasovatelia

1. šach Školská súťaţ v šachu ZŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1996 a ml. jednotlivci KŠÚ Nitra

Školská súťaţ v šachu SŠ ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1992 a ml. jednotlivci KŠÚ Nitra

2. športovo/vedomostná Ţupná KALOKAGATIA ţiaci a ţiačky nar. 1.1.1992 a ml. 5-členné koedukované druţstvá Ţilinský samosprávny kraj

súťaţ

Medzinárodné športové súťaže žiakov v rámci Medzinárodnej federácie školského športu (ISF - International School Sport Federation) - rok 2012

a) organizujú sa kvalifikačné turnaje o postup na Medzinárodné majstrovstvá ISF

b) podmienky financovania upraví ministerstvo

č. Šport: Názov súťaže: Počet účastníkov: Termín:

1. volejbal MM* ISF vo volejbale 27 Francúzsko/Toulon, 2.-10.6.2012

2. cezpoľný beh MM* ISF v cezpoľnom behu 15 Malta/La Valetta, 25.-30.3.2012

3. hádzaná MM* ISF v hádzanej 35 Chorvátsko/Varazdin, 14.-22.4.2012

4. bedminton MM* ISF v bedmintone 13 Portugalsko, 1.5.-7.5.2012

5. stolný tenis MM* ISF v stolnom tenise 13 Taliansko/Cagliari, 31.3.-6.4.2012

*MM - Medzinárodné majstrovstvá 


