
                                 

  Školské majstrovstvá okresu Trnava 

 

 v CEZPOĽNOM BEHU  
 
 

Vyhlasovateľ:                   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Spoluvyhlasovateľ:         Národné športové centrum, Okresný úrad Trnava 
Usporiadateľ:      CVČ Trnava 
Termín:    15. októbra  2021 o 9

00
  h.  

Miesto:    Rekreačná oblasť, Kamenný mlyn, Trnava 91701 
     
   V čase od 7

45 - 
8

00
  h. bude pred žel. stanicou pripravený autobus. 

   O 8
00 

h. prepraví autobus  športovcov priamo na miesto rekreačnej oblasti Kamenný mlyn.  
   Plánovaný odchod autobusu z rekreačnej oblasti Kamenný mlyn je o 11

00
 h. na žel. stanicu.             

 
Prihlášky:  Prostredníctvom školského portálu www.skolskysport.sk  
                                            (V prípade záujmu o dodatočné prihlásenie školy na portál, kontaktujte CVČ.) 

Podmienky :  Cezpoľný beh je súťažou trojčlenných družstiev žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Školu 
môže reprezentovať jedno družstvo žiakov a jedno družstvo žiačok. Ak škola nemôže postaviť 
družstvo pretekárov – môžu sa zúčastniť i jednotlivci.   

Kategórie:  Žiaci – 9. ročníka ZŠ, 1. alebo 2. ročníka SŠ a príslušné ročníky viacročných gymnázií -žiaci 
musia byť narodení v rokoch 2004 – 2007. 

    Žiačky – 9.ročníka ZŠ, 1. alebo 2. ročníka SŠ a príslušné ročníky viacročných gymnázií 

    -žiačky musia byť narodené v rokoch 2004 – 2007.    

Hodnotenie:  Do výsledkov družstiev sa započítava umiestnenie dvoch najlepších pretekárov z družstva. Na základe 
súčtu ich umiestnení bude určené poradie. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev 
o poradí rozhodne umiestnenie tretieho pretekára z družstva. 

Postup:  Školské majstrovstvá kraja sa uskutočnia v Piešťanoch v mesiaci október. 

Postupový kľúč:               Vždy postupuje najlepšie družstvo. Zároveň postupujú do vyššieho kola víťazní jednotlivci, ktorí nie sú  
členmi víťazného družstva. 

 
Kontakt :   Milada NAŇOVÁ,  3236/697 
 

Časový rozpis pretekov : 

8
30 - 

9
00

  h.            Prezentácia  
9

00
 h.   Otvorenie pretekov  

9
15

 h.  Štart žiačok ZŠ a žiačok SŠ  3- 3,5 km 
9

45 
h.  Štart žiakov ZŠ a žiakov SŠ  5- 5,5 km 

10
15  

h.  Vyhlásenie výsledkov  
11

00
 h.                  Odchod autobusu na žel. stanicu 

Informácia:   Každý účastník je povinný mať preukaz poistenca, štartuje na vlastnú zodpovednosť a na náklady         
vysielajúcej organizácie. 

Účastníci sú povinní mať počas celého podujatia rúška (s výnimkou samotného behu ), bude im pri prezentácii meraná telesná 
teplota, pri vstupe si musia aplikovať dezinfekciu na ruky a prísť v športovom oblečení ( šatne na prezlečenie nebudú 
k dispozícií). 

                                                                                                                                          Mgr. Andrej HAVLÍK 
                                                                                                  riaditeľ CVČ 

mailto:cvc@gmail.com
http://cvc.trnava.sk/

