
 

   BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Pedagogická a sociálna akadémia – Peagógiai és Szociális Akadémia, 
Komenského 12,984 18 Lučenec 

 

PROPOZÍCIE „ PEDAGOGICKÉ HRY 2017“ 
 

 

A/ Všeobecné ustanovenia  

Organizátor: Banskobystrický samosprávny kraj a Pedagogická a sociálna akadémia – Pedagógiai és Szociális 

Akadémia, Komenského 12, Lučenec 

Riaditeľ súťaže: Mgr. Ondrej Nociar  

Hlavný rozhodca: Mgr. Peter Paulovič  

Termín: 20. jún 2017 - 22. jún 2017  

Miesto konania: Pedagogická a sociálna akadémia– Pedagógiai és Szociális Akadémia Lučenec,  

ZŠ L. Novomeského Lučenec, SPŠ  stavebná Oskara Winklera Lučenec, Mestská športová hala ARENA, 

Obchodná akadémia Lučenec   

Kategória: žiačky školy denného štúdia v šk. r. 2016/17 

 

B/Technické ustanovenia: 

 

Pravidlá: Hrá sa podľa platných pravidiel jednotlivých športov. Zmenu pravidiel je možné prediskutovať na 

porade vedúcich. 

ATLETIKA: Disciplíny: 60m, (2 rozbehy – losovanie) finále podľa dosiahnutého výsledku, 800m, skok do diaľky, 
vrh guľou (v oboch po 6 pokusov), olympijská štafeta (100m, 200m, 300m, 400m). Disciplíny sa uskutočnia   aj 
v prípade nepriaznivého počasia. Pri rovnosti bodov z atletiky, rozhoduje väčší počet 1. miest alebo sa body 
delia. Jedna žiačka môže štartovať max. v dvoch disciplínach ( v troch, pokiaľ je účastníkom olympijskej 
štafety). 
Miesto: Atletický areál  ZŠ L. Novomeského Lučenec  
 
VOLEJBAL: 7 hráčok, systém v dvoch skupinách každý s každým na 2 hrané sety, o umiestnenie na 2 víťazné 
sety do 25, prípadný tie break do 15, dvojbodovým rozdielom.  
Miesto: Mestská športová hala ARENA, Obchodná akadémia Lučenec   

 



FLORBAL: 5 hráčok, systém 3+1, v dvoch skupinách každý s každým, 1 (1x12 min.). Prvé dve družstvá 
v skupinách hrajú semifinále (krížovým spôsobom), neskôr finále o 1. a 3. miesto. Ostatné družstvá hrajú 
o umiestnenie (3vs3, 4vs4) 
Ak je možné, priviesť si so sebou florbalové hokejky a brankársku výstroj. 
Miesto: SPŠ  stavebná Oskara Winklera Lučenec 
 
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY NA TERČ:  2 disciplíny: 1. streľba na vzduchovkové terče na vzdialenosť 10 metrov 
(2x10 rán= súčet bodov). 2. streľba s optikou na vzduchovkové terče na vzdialenosť 20 metrov  (2x10 rán= 
súčet bodov). Poradie družstiev sa určí po súčte bodov z oboch disciplín. 
Miesto: telocvičňa PaSA LC 
 
ŠÍPKY:  2 súťažiace v tíme, hrá sa 301 SINGLE OUT na 5 víťazných legov v jednom zápase. Začína sa hodom jednej šípky 
na stred. Hráč, ktorý je bližšie k stredu terča začína.   
Ak ani jeden hráč neukončí leg do 10. kola, platí pravidlo hodu na stred podľa týchto kritérií: 

 Ak má jeden hráč v 10. kole nad 50 bodov a druhý pod 50 bodov, leg automaticky vyhráva hráč, ktorý má pod 50 
bodov 

 Ak majú obaja hráči v 10. kole nad 50 alebo pod 50 bodov, rozhoduje hod na stred jednou šípkou. Hráč, ktorý je 
bližšie k stredu terča vyhráva leg.  

Hráči sa v legoch v rámci jedného zápasu v poradí striedajú. Poradie si napíšu pred zápasom do hracej listiny.  
Miesto: telocvičňa PaSA LC 
 
SILOVÝ TROJBOJ:  1 súťažiaca, 3 disciplíny: 1. bicepsový zdvih veľkou činkou – 20% hmotnosti 
                                      2. tlak na lavičke veľkou činkou – 30% hmotnosti 
                                      3. sed – ľah s 5 kg kotúčom držaným na úrovni hrudníka 
Vo všetkých disciplínach sa počítajú opakovania dovtedy, kým súťažiaca neukončí cvik resp. pokiaľ nespraví 
pauzu v pohybe. O poradí rozhoduje súčet všetkých opakovaní v jednotlivých disciplínach. 
Miesto: metodická telocvičňa PaSA LC 
 

Reprezentačné družstvo školy nie je povinné obsadiť všetky disciplíny.  
 

Bodovanie je nasledovné: 

 

za 1. miesto 11 bodov 

za 2. miesto 9 bodov 

za 3. miesto 8 bodov 

za 4. miesto 7 bodov 

za 5. miesto 6 bodov 

za 6. miesto 5 bodov 

 

Podmienky účasti:  

Súpiska potvrdená riaditeľom školy , ktorá obsahuje meno a priezvisko žiačky, dátum 
narodenia a športovú disciplínu, ktorú žiačka absolvuje) 
 
 
 
 
 



POZNÁMKA organizátora:  
Maximálny počet súťažiacich z jednej školy je zatiaľ 18 žiačok a dvaja vedúci.  Presný počet 
súťažiacich bude možné upraviť . Bude závisieť od záväzných prihlášok zúčastnených škôl. 
Preto záväznú súpisku zašlete až 26.5. 2017 . O záväznom počte účastníkov budete vopred 
informovaní začiatkom mája 2017.  
      
 Štartovné: 10 eur/1 žiak , 10 eur/1PZ 

                                   
Ceny: každé zúčastnené družstvo obdrží diplom a vecnú cenu.  
Celkový víťaz súťaže obdrží „Putovný pohár Pedagogických hier“.  
        

Záväzné prihlášky zaslať na adresu: 
Pedagogická a sociálna akadémia – Pedagógiai és Szociális Akadémia                     
Komenského 12   
98418 LUČENEC 
alebo formou mailovej pošty na adresu: pasa@lc.psg.sk 
 

najneskôr do 28. apríla 2017. Prihlášky zaslané po stanovenom termíne nebude  organizátor 
akceptovať (z dôvodu organizačného zabezpečenia akcie). 
  
 
 

Stravu, ubytovanie a pitný režim zabezpečuje a hradí organizátor súťaže. 
Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.  
 
 
UPOZORNENIE: za zdravotný stav  a bezpečnosť súťažiacich zodpovedá vysielajúca organizácia a vedúci 
družstva. Účastníci musia mať pri sebe občiansky preukaz a preukaz poistenca.  
Prvá pomoc bude zabezpečená prostredníctvom Červeného kríža.  
 
Účastníci musia mať vhodné športové oblečenia a bezpečnú obuv! 
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny systému v prípade potreby.  
Za cennosti a veci odložené v šatni organizátor nezodpovedá.  
 
 
 
Zoznam prihlásených družstiev: PaSA Prešov, PaSA Lučenec, PaSA Trnava, SOŠ pedagogická Levice, 
 PaSA Turčianske Teplice, SpgŠ Boskovice - oslovená     
 

UBYTOVANIE:  hotel Pelikán, ubytovacie zariadenie SOŠ technickej LC 

 

 

mailto:pasa@lc.psg.sk


 

Návrh časového rozpisu: 20. jún 2017   

Čas Organizácia  

o 16:00 hod.  UBYTOVANIE 

o 17:00 hod. PRÍCHOD do budovy PaSA Lučenec 

od 17:00 hod. do 18:00 hod. VEČERA 

18:00 hod. PREZENTÁCIA DRUŽSTIEV 

18:30 hod. PORADA VEDÚCICH, LOSOVANIE, PRESUN NA UBYTOVNE 
 

Návrh časového rozpisu: 21. jún 2017  

Čas Organizácia  

od 6:45 hod. do 7:40 hod. RAŇAJKY 

od 7:40 hod. do 8:30 hod. SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE HIER, PRESUN NA ZŠ NOVOMESKÉHO 

od 8:30 hod. do 10:30 hod.  ATLETIKA (ZŠ NOVOMESKÉHO) 

od 10:00 hod. do 14:00 hod. VOLEJBAL - zápasy podľa losovania (ARENA, OA LC) 
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY (telocvičňa PaSA) 

od 13:30 hod. do 15:00 hod. OBED 

od 14:00 hod. do 19:00 hod. FLORBAL - zápasy podľa losovania (SPŠ O. WINKLERA) 
ŠÍPKY (telocvičňa PaSA) 

18:00 – 19:30 hod. VEČERA 

od 20:00 hod. do 21:30 hod. SEMINÁR pre vedúcich družstiev o progresívnych formách TV v 
súčasnosti 

   

Návrh časového rozpisu: 22. jún 2017   

Čas Organizácia  

od 7:00 hod. do 8:00 hod. RAŇAJKY 

od 8:30 hod. do 13:30 hod. VOLEJBALOVÉ ZÁPASY podľa poradia (ARENA) 

od 9:00 hod. do 12:00 hod. FLORBALOVÉ ZÁPASY podľa poradia (SPŠ O. WINKLERA) 

od 10:00 hod. do 12:00 hod. SILOVÝ TROJBOJ (metodická telocvičňa PaSA) 

od 12:30 hod. do 14:00 hod. OBED 

14:15 hod. SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE A VYHODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH 
HIER 

 

 
Lučenec, 29.3.2017  Mgr. Ondrej Nociar 

  riaditeľ Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci 
  ORGANIZÁTOR športovej súťaže 

                         v školskom roku 2016/2017 
 
 
 


