
          

 

     TRNAVSKÉ ŠPORTOVÉ HRY  
                              XXII. ROČNÍK 
                               školský rok 2018/2019 
 
 

Z iniciatívy primátora mesta Trnava Ing. Štefana Bošnáka a po schválení v Mestskom 
zastupiteľstve mesta Trnava sa dňa 1. júla 1997 sa začala uskutočňovať myšlienka celoročne organizovať 
TRNAVSKÉ ŠPORTOVÉ HRY (ďalej len „TŠH“) s vyvrcholením v období osláv 760. výročia kráľovského 
mesta Trnava. Uznesením Mestského zastupiteľstva 439/1997 bolo uložené Mestskému úradu v Trnave, 
Komisii školstva a vzdelávania a Komisii mládeže a športu zabezpečiť ich realizáciu. 

I. ročník TŠH bol slávnostne otvorený v rámci DNÍ ŠPORTU 1997 a ukončený finálovým týždňom 
od 25. do 31. mája 1998. V ich celoročnom programe sa súťažilo vo futbale, hádzanej, volejbale, 
basketbale, atletike a v skupine netradičných športov. 

Úspech I. ročníka TŠH inšpiroval ich vyhlasovateľov k pokračovaniu a založeniu novej tradície. 
Ročník XXII. bude pokračovať s malou zmenou – súčasťou TŠH pre tento rok nebude štafetový beh – 
Memoriál Márie Zavarskej. 

*   *    * 

XXI. Trnavské športové hry 

Vyhlasovateľ:   Mesto Trnava 
Organizátor:   Kalokagatia - centrum voľného času v Trnave 
Spoluorganizátor:  Trnavské základné školy 

 

Športy 
 
 

1. MALÝ FUTBAL - FUTBAL Cup   základné školy  - chlapci  
- dievčatá  

 

2. VOLEJBAL     základné školy  - chlapci  
- dievčatá 

 

3. BASKETBAL    základné školy  - chlapci  
- dievčatá 
 

4. ATLETIKA     základné školy  - chlapci  
- dievčatá 
 

5. STOLNÝ TENIS    základné školy  - chlapci  
- dievčatá 

 

6. HÁDZANÁ    základné školy - chlapci 
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        - dievčatá 
7. NETRADIČNÉ ŠPORTY 

a) Šach     základné školy    
  
 
b) Cezpoľný beh    základné školy -  chlapci  

- dievčatá 
 
c) Vybíjaná ml. žiačky   základné školy  - nar. 1.1.2006  a ml. 
 
 
d) Vybíjaná najml. žiaci  základné školy   - nar. 1.9.2008 a ml.  
 
 
Informácie:     Súťaží sa podľa propozícií daného športu, do ktorého bola škola prihlásená na základe 

návratky a školského portálu.   
    
 

Súťažné systémy:  Sú určené na základe propozícií daného športu a počtu prihlásených základných škôl, 
ktorých družstvá boli vyžrebované do skupín. 

 

Vekové kategórie:  V súlade s celoštátnymi športovými súťažami pre šk. rok 2018/2019 

- žiaci a žiačky ZŠ – nar. 1. 1. 2003 a ml.  
 

Úhrada:  Prihlásené družstvá štartujú na vlastné náklady. Vyhlasovateľ zo svojich prostriedkov hradí 
náklady spojené s technickým zabezpečením jednotlivých súťaží. Školy v rámci spolupráce 
poskytujú telocvične a športové náradie.  
 

Termín:   september 2018 - jún 2019 
 
Spôsob hodnotenia  
a odmeny: V rámci Trnavských športových hier sa hodnotí umiestnenie školy v danom športe: 

Vždy desať trnavských škôl získava body – 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Podľa celkového súčtu 
získaných bodov zo všetkých športov a kategórií sa určí celkové poradie škôl. 
Poznámka: V súbore športových disciplín pod názvom „NETRADIČNÉ ŠPORTY“ sa celkové 
poradie stanovuje súčtom pomocných bodov (11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) získaných na 
základe poradia v jednotlivých disciplínach.  
 
Finančné odmeny a ich výška podliehajú schváleniu Mestského zastupiteľstva v Trnave. 
Konkrétne údaje budú zúčastneným školám včas oznámené.   

 

 

 

Mgr. Andrej HAVLÍK 
                    riaditeľ K-CVČ 

 
           

 

 

 

 

 

 


