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I. Všeobecné ustanovenia 
 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR, Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci 
so Slovenským olympijským výborom 
 
Organizátor: o.z. Kalokagatia na Slovensku, Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj , Krajská 
a Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách , Kalokagatia – centrum voľného času, 
Krajský školský úrad, Trnavský olympijský klub, (všetko v Trnave) v spolupráci s ďalšími 
telovýchovnými subjektami a školami 
 
Termín:  22.-24. júna 2008 
Miesto: Trnava a okolie 
 
Účastníci:  a)  víťazné družstvá a jednotlivci z krajských kôl školských športových súťaží  

v zmysle „Kalendára“. 
b) v atletike a streľbe zo vzduchovky sa školských M-SR (v rámci 

KALOKAGATIE 2008 okrem družstiev môžu štartovať aj víťazní jednotlivci – 
ak nie sú členmi postupujúcich družstiev). 

c) Ukážkové športy štartujú  podľa osobitného kľúča – mimo „Kalendára“ 
 

Športové súťaže: vo futbale – Malé majstrovstvá Európy, malom futbale, basketbale, volejbale, 
hádzanej, streľbe zo vzduchovky, stolnom tenise, atletike, gymnastickom štvorboji, vybíjanej,  
ja gente a ukážkových športoch  
 
Vekové kategórie: Žiaci   a žiačky základných škôl nar. 1.septembra 1992 a mladší 
 
Poznámkač.1:  
Žiaci a žiačky osemročných gymnázií – sa môžu zúčastňovať školských športových súťaží iba 
v jednej vekovej kategórii v danom školskom roku. 
 
Poznámka č.2: Vo vybíjane a malom futbale je vyhlásená kategória mladších žiačok nar. 
1.septembra 1995 a mladší. 
 
Doprovod:  
Za doprovod družstiev a jednotlivcov zodpovedá vysielajúca škola.  
Prípadné škody spôsobené zverencami bude organizátor požadovať k úhrade.  
Doprovod preberá zodpovednosť nad svojimi zverencami počas celého pobytu, prípadné 
nevhodné správanie môže organizátor potrestať vylúčením z podujatia.. 
Pri súťažiach jednotlivcov (atletika, streľba zo vzduchovky) sa cestovné a iné náležitosti  
preplácajú iba pretekárom (nie doprovodu) a len v rozsahu úhrady stanovenej pre družstvá. 
 
Poistenie: Účastníci olympiády Kalokagatia 2008 musia mať so sebou kartičku poistenca. Za 
poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia. 
 
Úhrada: Náklady hradí vyhlasovateľ podľa smerníc SAŠŠ (cestovné, stravné, ubytovanie – podľa 
organizačných pokynov). 
 
Štartovné:     a) 30,- Sk pre účastníkov , ktorí sa v individuálnych športoch (atletika, streľba) 

zúčastnia len samotnej súťaže (jednotlivci - atletika, streľba zo vzduchovky) 
  b) 100,- Sk pre  účastníkov, ktorí pricestujú 22.6.  

c)  60.- Sk pre účastníkov, ktorí pricestujú 23.6. 
 
 



 
Prezentácia: Pri prezentácii odovzdajú účastníci vyplnené tlačivá na ubytovanie, stravovanie (obe 
v dvoch vyhotoveniach), štartovné (budú tvoriť  prílohu organizačných pokynov) a súpisku 
pretekárov. 
Je veľmi dôležité dodržať časový rozpis prezentácie!!! 
 
ROZPIS PREZENTÁCIE: 
 
22.júna 2008 - nedeľa  
od 14.00 – 18.00 h - v CVČ Kalokagatia na Streleckej ulici č. 1-  Trnava – 6 krajov Slovenska 
(PO,KE,ZA,BB,TN,NR) a zahraniční účastníci  
 
od 14,00 – 18,00 h - na Obchodnej akadémii Sereď – Basketbal CH (6 krajov) 
 
od 14,00 – 18,00 h -  Stredná záhradnícka škola Piešťany, ul. Brezová – Gymnastiský štvorboj (6  
krajov – 3 kategórie) 
 
od 16,00 – 18,00 h -  Skalica – Skalické hory – Zlatnícka dolina - malý futbal (starší žiaci  
a žiačky – 6 krajov) 
 
od 14,00 – 18,00 h – ZŠ  Moravany nad Váhom - malý futbal (mladší žiaci – 6 krajov) 
 
   
23.júna 2008 - pondelok 
od 7.00 – 08.00 h - v CVČ Kalokagatia na Streleckej ulici č. 1-  Trnava – 2 kraje Slovenska 
(BA,TT) 
 
od 7,00 – 8.00 h - na Obchodnej akadémii Sereď – Basketbal CH (2 kraje -TT, BA) 
 
od 7,00 – 8.00 h -  Stredná záhradnícka škola Piešťany, ul. Brezová – Gymnastiský štvorboj (2 
kraje  TT,BA – 3 kategórie) 
 
od 7,00 – 8.00 h -    Skalica – Skalické hory – Zlatnícka dolina – malý futbal (starší žiaci  a žiačky 
– 2 kraje) 
 
od 7,00 – 8.00 h           ZŠ Moravany nad Váhom - malý futbal (mladší žiaci – 2 kraje) 
 
 
Súťažiaci v v gymnastickom štvorboji, malom futbale (všetky tri kategórie) a basketbale CH  
môžu pricestovať priamo do Trnavy. Tu sa zúčastnia slávnostného otvorenia, po ktorom sa  
pripoja k svojim športom a autobusmi sa dopravia do Piešťan, Skalice, Moravian nad V. 
a Serede. Následne sa tam prezentujú a ubytujú podľa pokynov  riaditeľov športu. 
 
 
                                
Žrebovanie:  
20.júna 2008 o 14.00 h v sídle OV sa uskutoční verejné žrebovanie. 
 
Rozhodcovia a pravidlá: Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor po dohode s príslušnými 
športovými zväzmi. Súťaží sa podľa platných pravidiel konkrétneho športu. 
 
Hracie systémy: Budú upresnené po uzávierke prihlášok zahraničných účastníkov. Časové rozpisy 
budú zverejnené pred každou súťažou.   
 



Ceny: Diplomy, medaily a poháre 
 
Tituly: Víťazné kolektívy a jednotlivci (mimo zahraničných účastníkov) získavajú titul „Školský 
majster SR“ .  
Víťazné kolektívy a jednotlivci spolu so zahraničnými účastníkmi získajú ocenenia 
KALOKAGATIE 2008.  
 
Protesty: Prekladajú  sa písomne prostredníctvom vedúcich družstiev do ½ hodiny po skončení 
riaditeľom súťaže s vkladom 200,- Sk. Protesty posudzuje športovo-technická komisia SAŠŠ 
a Kalokagatia 2008. 
 
Zdravotnícka služba: Bude zabezpečená počas celého pobytu. Doporučujeme družstvám, aby sa 
vybavili zdravotníckych materiálom, ktorý nie je súčasťou prvej pomoci (chladivé spreje, suchý 
ľad, ....) 
 
Poznámka: Družstvá nastupujú k zápasu v jednotných dresoch (priniesť dve sady dresov farebne 
odlišné). Lopty k rozcvičeniu si každé družstvo prinesie. Organizátor zabezpečuje len  hracie lopty. 
 
 
Prihlášky: Treba zaslať na priloženom tlačive na adresu  
Andrea Ristová – ŠTK 
Kapitulská 22, Trnava 917 01  
tel. 0903 264571 
e-mail: ristova@kalokagatia.sk 
 ristova@santal.at 
 

informácie získate aj na  www.kalokagatia.sk 
    www.sass.sk 
 
Krajské kolá musia byť ukončené podľa Kalendára školských športových súťaží SAŠŠ  
do 31. mája 2008. 
 
Kompletné prihlášky treba zaslať najneskôr do 10. júna 
2008!!! 
Po tomto termíne nebudú akceptované!!! 
  
Prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, športovú disciplínu a potvrdenie 
riaditeľom školy.  
 
Na prihláške musí byť presne uvedená požiadavka na ubytovanie a čas príchodu.  
 
Súpisky: Potvrdené riaditeľom školy odovzdá  vedúci družstva v troch zhotoveniach. 
  
 

Prosíme  
o dodržanie všetkých termínov a časov stanovených vo 
všeobecných pokynoch !!! 
 

mailto:ristova@kalokagatia.sk
mailto:ristova@santal.at
http://www.kalokagatia.sk
http://www.sass.sk


 
 

II. Špeciálne technické ustanovenia k jednotlivým športom 
 
 
 

 
 
 
 

Streľba so vzduchovky 
 
Termín:   23.6.2008 – tréning  od 13.00 – 17.00 h 

24.6.2008 – súťaž     od 9.00 h 
 
Miesto:   Telocvičňa základnej školy K. Mahra , ul. Mozartova v Trnave  
 
Činovníci:   Riaditeľ súťaže: Mgr. Pavol Kaššák 
   Hlavný rozhodca: Ernest  Jurkovič (A -252) 
 
Štartujú:   3 – členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ – víťazi krajských kôl  

Víťazní jednotlivci (pokiaľ nie sú členmi postupujúcich družstiev)  
Disciplína:   VzPu N+30 ležmo v čase 60 minút 
 
Pravidlá:   Súťaží sa podľa pravidiel športovej streľby 
Technické zabezpečenie: Zbrane vlastné, vzduchovka Slávia 630, 631 bez úprav, otvorené 

mieridlá (dovolené uchytenie remeňa a skrátenie pažby, nie je 
dovolené závažie, úprav lícnice, háku na bodke. V prípade posuvnej 
bodky, táto musí byť v strednej polohe. Strelecké pomôcky dovolené 
– ďalekohľad, kabát, rukavica, strelné nohavice a topánky. Korektor 
povolený. 

 
Strelivo : Dodá usporiadateľ 
Terč: Kruhový, VzPu UIT (8x5,5)   
 
Časový rozpis: 
 
Pondelok  23. júna 2008 13.00 – 17.00 h  tréning 
 
Utorok     24. júna 2008         09.00                                      otvorenie súťaže 
 09.15 – 15.00 h  strelecká súťaž 
 15.00 h   vyhlásenie výsledkov  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Stolný  tenis 
 
Termín:  23.6. 2008 – 24.6. 2008 

 
Miesto: Telocvičňa základnej školy na Spartakovskej ul. v Trnave 
 
Činovníci: Riaditeľ súťaže: Mgr. Štefan Peko 
 Hlavný rozhodca: Vít Dobiš 
 
Štartujú: 4-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ – víťazi krajských kôl  
 
Pravidlá: Súťaží sa podľa pravidiel, súťažného poriadku stolného tenisu a tohto rozpisu 
 Hrá sa v dvoch skupinách podľa vyžrebovania. 
 
Hrací systém: 1.  A-Y         4.štvorhra 

2. B-X        5. A-X 
3. C-Z        6.  B-Z 
7. C-Y 
 

Loptičky:  Zabezpečí organizátor (Double happines – 40 mm) 
 
 
 
Časový rozpis: 
 
Pondelok  23. júna 2008 14.00 – 17.00 h  súťaž 
 
Utorok     24. júna 2008         09.00 h                                    pokračovanie súťaže 
 14.00 h   vyhlásenie výsledkov 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Vybíjaná 
 
Termín:  23.6. 2008 – 24.6. 2008  
 
Miesto:  Telocvičňa Základnej školy v Horných Orešanoch 
 
Činovníci:  Riaditeľ súťaže: Mgr. Milan Kovačič 
   Hlavný rozhodca: Viktor Németh 
 
Štartujú:  12-členné družstvá mladších žiačok ZŠ – víťazi krajských kôl 
Pravidlá:  Súťaží sa podľa pravidiel vybíjanej pre ZŠ. Hrací čas 2 x 7 min. 
Hrací systém: Hrá sa systémom každý s každým v dvoch skupinách.  

Prví dvaja zo skupín postupujú do semifinále, ktoré sa odohrá krížovým 
spôsobom: 1 A – 2 B, 2 A – 1 B. 
Víťazné družstvá zo semifinálových  stretnutí budú hrať o 1.miesto, porazené 
o 3.miesto. 
Družstvá na 3.miestach v skupinách odohrajú zápas o 5.miesto, družstvá na 
4.miestach v skupinách o 7.miesto. 
 

Hodnotenie:  Za víťazný zápas získava družstvo dva body, nerozhodný výsledok je 
hodnotený jedným bodom pre obe družstvá. Pri vyhlásení kontumačného 
výsledku získava víťaz dva body a aktívne skóre 10:0. Ak je kontumačný 
výsledok vyhlásený vinou oboch družstiev, nepriznávajú sa body nikomu, 
obom družstvám sa započítava pasívne skóre 0:10.  
O víťazovi rozhoduje: 
1.vyšší počet bodov zo všetkých stretnutí 
2. vzájomný zápas 
3. vyšší rozdiel súperových a vlastných vybitých hráčov 
4. vyšší počet vybitých hráčov zo všetkých stretnutí 
5. kratší hrací čas zo všetkých stretnutí 
6. nový zápas 2 x 3 min. bez prestávky 

. 
 
 
Časový rozpis: podľa počtu prihlásených 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Futbal – Malé majstrovstvá Európy 
 
 

Termín:  23.6. 2008 – 24.6. 2008 
 
Miesto.  Futbalové ihriská AŠK Slávia, ul. Rybníková Trnava  
    
Činovníci:  Riaditeľ súťaže:  Mgr. Jozef Gábor 
   Hlavný rozhodca:  Deleguje komisia rozhodcov SFZ 
 
Štartujú: Štyri 15-členné družstvá žiakov ZŠ – víťazi kvalifikačných stretnutí podľa 

pavúka MME + zahraničný účastníci podľa prihlášok 
 
Pravidlá: Súťaží sa podľa pravidiel futbalu a tohto predpisu. Hrací čas 2 x 20 min. 

s prestávkami medzi polčasmi 5 min. 
 
Hrací systém: Bude určený na základe počtu zúčastnených družstiev. 
 
Hodnotenie: Za výhru sa prideľujú 3 body, za remízu 1 bod, prehra 0 bodov. V skupinách 

pri rovnosti bodov rozhoduje: (pri dvoch a viacerých minitabuľka)  
1. vzájomný zápas, 
2. rozdiel gólov, 

 3. väčší počet strelených gólov, 
 4. podiel gólov. 

     5.  penalty (5), a potom až do rozhodnutia zápasu. 
 
  Vo finále a pri zápasoch o umiestnenie nasleduje predĺženie 2 x 10 min 

a potom nasledujú pokutové kopy. 
 
 
Upozornenie: Bude sa hrať na trávnatom ihrisku  

Upozorňujeme, že nesmú byť používané kopočky s kovovými kolíkmi. 
 
 
 
Časový rozpis: podľa počtu prihlásených 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 

Volejbal 
 
 

Termín:  23.6. 2008 – 24.6. 2008 
     
 
Miesto: Dievčatá – Mestská športová hala na Rybníkovej ul. v Trnave. 
 Chlapci –   SOU energetické na Sibírskej ul. v Trnave. 
 
Činovníci: Riaditeľ: Dievčatá – Mgr. Zuzana Lieskovská 
    Chlapci –   Mgr. Zuzana Lieskovská ml. 
 Rozhodcovia: deleguje SVF  
  
Štartujú: 12-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ – víťazi krajských kôl + prihlásené 

zahraničné kolektívy. 
 
Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel SVZ 
Hrací systém: Bude určený na základe počtu zúčastnených  družstiev. 
Hodnotenie: Víťazmi skupín sa stávajú družstvá, ktoré získajú najväčší počet bodov. Pri 

rovnosti bodov rozhoduje: (pri dvoch a viacerých minitabuľka)  
1. vzájomný zápas 
2. podiel vyhraných a prehraných setov 
3. podiel vyhraných a prehraných bodov 
4. rozdiel vyhraných a prehraných setov 
5. rozdiel vyhraných a prehraných bodov 
 
 
 

Časový rozpis: podľa počtu prihlásených 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Basketbal  

 
 
Termín:  23.6. 2008 – 24.6. 2008 
 
Miesto:  Chlapci –   1.sk Obchodná akadémia, Mládežnícka,  Sereď 
     2 sk. Gymnázium Sereď 
  
   Dievčatá –   1.sk  Základná škola Atómová Trnava 
     2.sk Basketbalová hala Slávia Trnava 
 
Činovníci:  Riaditeľ súťaže: Dievčatá – Zuzana Žitniaková 
      Chlapci – Mgr. Vladimír Pavelka 
   Rozhodcovia: deleguje SBA 
 
Štartujú: 12-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ – víťazi krajských kôl + prihlásené 

zahraničné kolektívy. 
Pravidlá: Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu a tohto predpisu (nie je 

povinné striedanie pätiek).  
Hrací čas  – čistý čas 4x 5min. (pri hracom čase môže prísť k úprave podľa 
dohody družstiev) 

 
Hrací systém: Bude určený na základe počtu zúčastnených družstiev. 
Hodnotenie: Víťazmi skupín sa stávajú družstvá, ktoré získajú najvyšší počet bodov.  
 Pri rovnosti rozhoduje:  

1. vzájomný zápas 
2. skóre zo vzájomných zápasov 
3. celkové skóre 
 

 
Časový rozpis: podľa počtu prihlásených 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hádzaná 
 

 
Termín:  23.6. 2008 – 24.6. 2008 
 
 
Miesto: Dievčatá – športová hala v Hlohovec 
 Chlapci – športová hala v Hrnčiarovciach 
 
Činovníci: Riaditeľ súťaže: Dievčatá – Mgr. Vladimír Teplanský 
    Chlapci –Alexander Ulašin 
 
 Rozhodcovia: deleguje SZH 
 
Štartujú: 14-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ – víťazi krajských kôl + prihlásené 

zahraničné kolektívy 
Pravidlá: Súťaží sa podľa pravidiel hádzanej a tohto predpisu.  

Hrací čas 2 x 10 min s 5 minútovými  prestávkami medzi polčasmi. 
(pri hracom čase môže prísť k úprave podľa dohody družstiev) 
Semifinálové a finálové zápasy – hrací čas 2x15 min. 
 

Hrací systém: Bude určený na základe počtu zúčastnených družstiev. 
Hodnotenie: Za víťazstvo dostáva družstvo 2 body. Nerozhodný výsledok je hodnotený 1 

bodom pre obe družstvá. 
1. Víťazstvom príslušnej skupiny sa stáva družstvo, ktoré po schválení 

výsledkov všetkých stretnutí získa najväčší počet bodov. Pri rovnakom 
počte bodov 2 alebo viacerých družstiev rozhoduje o umiestnení: 

- väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí 
- väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí 
- väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných  stretnutí  
- väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí 

2. Ak je družstvo zo súťaže vylúčené, alebo vystúpi súťaže, anulujú sa 
všetky jeho výsledky a v tabuľke sa neuvádza.  

3. Vo vyraďovacom stretnutí sa musí rozhodnúť priamo na ihrisku. 
Postupujúcim, alebo víťazom zápasu o umiestnenie je družstvo, ktoré: 

- zápas vyhrá v riadnom čase 
- je lepšie pri streľbe 7 m  hodov 

4. Streľba 7 m  hodov prebieha nasledovne: 
- 5 vybraných hráčov, z každého družstva družstva  postupne 

realizuje striedavo 7 m  hody 
- ak je stav po 5 sériách nerozhodný, hádže sa vždy jeden 7 m hod 

na každej strane, ktorého exekútormi môžu byť aj hráči, ktorí 
hádzali v prvej sérii 5-tich hodov. Víťazom je družstvo, ktoré má 
po sérii viac gólov. Hráči sa musia striedať a 2 krát môže 
v týchto sériách hádzať hráč až po realizácii 7 m hodu piatimi 
hráčmi svojho družstva. 

Výstroj:  Chrániče lakťov a kolien – doporučujeme!!! 
 
Časový rozpis: podľa počtu prihlásených 
 



Atletika 
 
Termín:   24. júna 2008 od 10.00h        (prezentácia do 8.30 -9.00h) 
Miesto:   Mestský atletický štadión A. Hajmássyho  Trnava, Hajdóczyho ul. 
 
Činovníci:  Riaditeľ súťaže: Mgr. Oľga Hajmássyová 
   Hlavný rozhodca: Dr. Miroslav Kyrinovič 
   Technický riaditeľ: Milan Hlaváček 
    
Štartujú: 10-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ – víťazi krajských kôl + prihlásené 

zahraničné kolektívy. 
 Poznámka: Účasť víťazných jednotlivcov (pokiaľ nie sú členmi 

postupujúcich družstiev) viď. všeobecné pokyny. 
Disciplíny 

Chlapci : 60 m, 300 m, 1000 m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou  
(150 gr.), vrh guľou (4 kg), štafeta 4 x 60 m 

     Dievčatá: 60 m, 300 m, 800 m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou 
loptičkou (150 gr.), vrh guľou (3 kg), štafeta 4 x 60 m 

 
Pravidlá: Súťaží sa podľa pravidiel atletiky a tohto predpisu. 

 Zvyšovanie výšky: 
 žiačky – 120-125-130-135-140-145-150 a ďalej po 3 cm. 

 žiaci – 140-145-150-155-160-165-170 a ďalej po 3 cm 
 
 V hode kriketovou loptičkou budú mať súťažiaci 3 pokusy za sebou. Prvých 

8 pretekárov vo finále ďalšie 3 pokusy podľa pravidiel. 
  
Hodnotenie: V jednej disciplíne sa započítavajú výkony dvoch najlepších z družstva, 

pričom jeden pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínách a štafete 
(pozn.: z toho vyplýva aj možnosť dvoch štafiet z družstva). Družstvá sú 
hodnotené podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe umiestnenia. 
V technických disciplínách sa bodujú výkony  z prvých troch pokusov, 
v behu na 60m z rozbehov. Do finále jednotlivcov postupuje 8 pretekárov. 
Upozornenie: Preteká sa na conipurovom povrchu, je nutné dodržať dĺžku 
klincov do 6 mm. Pri behoch bude použitá elektrická časomiera. Počas súťaže 
je vstup trénerov a vedúcich družstiev na plochu štadiónu zakázaný! 
 
Memoriál Radky Charfreitagovej – najlepší individuálny výkon 
podľa bodovacích tabuliek.  

Časový rozpis 
09.45 Otvorenie 
10.00   60 m  D-R  výška CH  guľa D    kriket CH 
10.30   60 m CH-R  diaľka D   
11.00   1000 m CH- F 
11.15    800 m D-F   
11 30    60m D-F  výška D  guľa CH  kriket D   
11.40    60m CH-F 
11.50    300m D -F  diaľka CH 
12.15    300m CH- F 
12.40     4x60m D -F 
13.00   4x60m CH –F 
13.30  vyhlásenie výsledkov 
Ćasový rozpis bude upravený podľa aktuálnehu počtu účastníkov pri prezentácii. 



 
PRIHLÁŠKA 

DIEVČATÁ  
Disciplína Meno a priezvisko Dátum narodenia Škola Výkon 

  60m 
.......................
.......................
....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 

  300m 
.......................
.......................
....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 

  800m 
.......................
.......................
....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 

výška 
.......................
.......................
....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 
 
 
 diaľka 
 
 

.......................

.......................

....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 

guľa 
.......................
.......................
....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 

kriket 
.......................
.......................
....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 

Štafeta 
4x60m 

.......................

.......................

.......................

....................... 

..................

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

.............

............. 
 
 

 
 
 



 
PRIHLÁŠKA 

CHLAPCI 
Disciplína Meno a priezvisko Dátum narodenia Škola Výkon 

  60m 
.......................
.......................
....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 

  300m 
.......................
.......................
....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 

  1000m 
.......................
.......................
....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 

výška 
.......................
.......................
....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 
 
 
 diaľka 
 
 

.......................

.......................

....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 

guľa 
.......................
.......................
....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 

kriket 
.......................
.......................
....................... 

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

............. 

Štafeta 
4x60m 

.......................

.......................

.......................

....................... 

..................

..................

..................

.................. 

.......................

.......................

.......................

....................... 

.............

.............

.............

............. 
 

 
 
 
 



 
 

JA GENT 
 
 

Termín:  23.6. 2008 – 24.6. 2008 
 
Miesto:  telocvičňa Základnej školy Gorkého, ul. Limbová 
 
Riaditeľ súťaže:  Mgr. Anna Synáková 
Hlavný rozhodca: Janko Pavlis – Srbsko  
Štartujú:  Víťazné družstvá krajských kôl – prípadne nominová družstvá   
 
 Pravidlá :  Súťaží sa podľa platných pravidiel JA GENT-u 
   Družstvo tvorí celkovo 20 hráčov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gymnastický štvorboj 
 
 
Termín:   23.-24.6. 2008   
Miesto:  Telocvičňa Gymnázia Pierre de Coubertina, Piešťany 
 
Činovníci:   Riaditeľ súťaže: Jana Valachová 

   Tajomník: Mgr. Ján Novák 
   Hlavný rozhodca: Dr. Monika Šišková 
        

Pravidlá súťaže:  Podľa predpisu v Kalendári SAŠŠ č. 23 
 
Kategórie:  „A“ nar. 1.9.1998-31.8.2001 

„B“ nar. 1.9.1995-31.8.1998 
„C“ nar. 1.9.1992-31.8.1995 
Súťažia 5-členné družstvá dievčat a 5-členné družstvá chlapcov ZŠ  
 

Štartujú:  Víťazné kolektívy z krajských kôl 
 
Disciplíny:  A kategória:     B kategória 

1.   Akrobacia     1.   Akrobacia 
                                    2.   Preskok                 2.   Preskok 

3.   Hrazda     3.   Hrazda 
4.   Dievčatá – lavička   4.   Dievčatá - lavička   
      Chlapci - člnkový beh                    Chlapci   - šplh na tyči 

 
   C kategória: 
   1.  Akrobacia 
   2.  Preskok 

3. Hrazda 
4. Dievčatá – lavička 

                                        Chlapci   - šplh 
  
  

Hodnotenie: Súťažia všetci členovia družstva vo všetkých disciplínach, pričom všetky 
výkony sú bodované. Do výsledku družstva sa započítavajú 4 najlepšie 
známky na každom náradí a víťazí družstvo s najvyšším počtom bodov. Na 
základe počtu získaných bodov sa stanovuje poradie (neoficiálne sa stanoví aj 
poradie jednotlivcov – vo všetkých kategóriách). 

 
Časový program:  

23.6.2008 od 14.00 h kategória „A“  chlapci a dievčatá 
                    
24.6.2008 od  09.00 h „B“ chlapci  a dievčatá                 

od 13.00 h „C“ chlapci a  dievčatá 
 

Časový rozpis je orientačný.  
 
 
 



 
 
 
 

Malý futbal 
 

JEDNOTA FUTBAL cup 
 

kategória 
starší žiaci a žiačky 

 
 

Termín :           22.6  – 24. 6. 2007   
 
Miesto :      staršie žiačky – umelotrávnaté ihrisko - ZŠ Mallého 2 v  Skalici 
                    starší žiaci – umelotrávnaté ihrisko - ZŠ Senica, Sadova  
 
Organizačný výbor :  riaditeľ turnaja : 
                                                                   Mgr.Peter Martinovský: Skalica 
                                                                   Mgr. Ivan Lajda: Senica 
                                   rozhodcovia : deleguje SFZ 
 
Informácie: Peter Martinovský : 0903 382 705 alebo 0905 460108 e mail : natram@centrum.sk 
 
Predpis : Hrá sa podľa základných pravidiel malého futbalu na školách        
                 v SR  a tohto predpisu. Družstvo tvorí 10 hráčov + 2 vedúci. 
 
Účastníci : Víťazné družstvá krajských kôl. 
 
Kategória : Starší žiaci a staršie žiačky nar. 1.9.1992 a mladší / ie. 
 
Hrací čas : 2 x 10 minút , prestávka 3 minúty. Medzi zápasmi 5  minútová      
                   prestávka. 
 
Výstroj : 2 sady dresov rôznej farby , 2 lopty , kopačky nesmú byť  
                s vymeniteľnými  kolíkmi. 
 
Hodnotenie :     Pri rovnosti bodov :                            
                           A/ väčší počet gólov zo všetkých stretnutí 
                           B/ výsledok  vzájomných stretnutí / minitabuľka / 
                           C/ rozdiel strelených a obdržaných gólov 
                           D/ o umiestnenie – v prípade remíz rozhoduje 5 pok.kopov,     
                               prípadne až do rozhodnutia / súťažný poriadok SFZ / 
 
. 
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.  
Malý futbal 

 
JEDNOTA FUTBAL cup 

 
kategória 

mladší žiaci  
 
 
Termín :           22.6  – 24. 6. 2007   
 
Miesto :            mladší žiaci – umelotrávnaté ihrisko s mantinelmi - ZŠ Moravany nad Váhom  
 

Prezentácia: na ZŠ Moravany nad Váhom. Prevoz účastníkov zo stanice 
v Piešťanoch  do Moravian bude riešená kyvadlovou dopravou o 14.00 h  a 16.00 h. 

 
Organizačný  
výbor :   riaditeľ turnaja : Dominik Matušinský 
                        rozhodcovia : deleguje SFZ 
                                     
 
Informácie: Dominik Matušinský, tel. 0915 742648      kzhdgc@pobox.sk 
 
 
Predpis : Hrá sa podľa základných pravidiel malého futbalu na školách        
                 v SR  a tohto predpisu. Družstvo tvorí 10 hráčov + 2 vedúci. 
 
Účastníci : Víťazné družstvá krajských kôl. 
 
Kategória : mladší žiaci nar. 1.9.1995 a mladší 
 
Hrací čas : 2 x 10 minút, prestávka 3 minúty. Medzi zápasmi 5  minútová prestávka. 
 
Výstroj : 2 sady dresov rôznej farby , 2 lopty , kopačky nesmú byť s vymeniteľnými  kolíkmi. 
 
Hodnotenie :     Pri rovnosti bodov :                            
                           A/ väčší počet gólov zo všetkých stretnutí 
                           B/ výsledok  vzájomných stretnutí / minitabuľka / 
                           C/ rozdiel strelených a obdržaných gólov 
                           D/ o umiestnenie – v prípade remíz rozhoduje 5 pok.kopov,     
                               prípadne až do rozhodnutia / súťažný poriadok SFZ / 
 
. 
 
. 
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PRIHLÁŠKA 

               KALOKAGATIA 2008 
 
ŠPORT: 
.............................................................................................................. 

                                                
Kraj: 
_________________________________________________________ 
 
Škola(uviesť presný názov a adresu): 
_________________________________________________________  
 
Vedúci družstva: 
_________________________________________________________ 
    
 
Kontakt (telefón, e mail): 
_________________________________________________________ 
 
Zloženie družstva: 

Por.č. Meno a priezvisko dátum narodenia číslo dresu 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    

 
 

 
______________ 
Potvrdenie školy 

 
Predkladá sa v troch vyhotoveniach!!! 

 



Príloha k prihláške: 
 
DOPRAVA: 
 
Príchod : 
(uviesť deň príchodu príp. čas a prostriedok):................................................................................. 
 
Odchod: 
............................................................................................................................................................... 
 
 
UBYTOVANIE:    áno – nie    
                      
z 22.6. – na 23.6. 2008.......................................................počet osôb.............................. 
 
z 23.6. - na 24.6. 2008........................................................počet osôb............................. 
 
 
 
 
!!!   Kolektívne športy BASKETBAL, HÁDZANÁ, VOLEJBAL majú časový rozpis 24.6. 2008  
do 17.00 h resp. 18 00 h. 
Vzdialenejšie kraje môžu požiadať o predĺžené ubytovanie a raňajky. 
 
 
z 24.6. – na 25.6.2008......................................................počet osôb........................... 
 
 
 
 
STRAVOVANIE: 
 
22.6.2008 
Večera:........................................................................počet osôb.......................... 
 
23.6.2008 
Raňajky:....................................................................počet osôb............................... 
 
Obed: :.......................................................................počet osôb................................. 
 
Večera: :.....................................................................počet osôb............................... 
 
24.6.2008 
Raňajky:....................................................................počet osôb............................... 
 
Obed: :.......................................................................počet osôb................................. 
 
Večera: :.....................................................................počet osôb............................... 
!!! (večera - len pre hádzanú, basketbal a volejbal) 
 
 
 



 
UKÁŽKOVÉ  ŠPORTY 

 
 
 

Baseball 
 
 

Termín: 21.- 22. 6. 2008 
Miesto konania: Baseballové ihrisko STU Trnava 
Riaditeľ preteku: Roman Holekši, 0905 238 303 
 
 

 
Nohejbal 

 
Termín: 23. – 23. 6. 2008 
Miesto konania: nohejbalové ihriská AŠK Slávia Trnava 
Riaditeľ preteku: p. Zviržina 
 
 

Vodné pólo 
 
Termín: 16.- 18. 6. 2008 
Miesto konania: Bratislava 
Riaditeľ preteku: Peter Horňák – gen. sekretár SWPF 
Kontakt: Junácka 6   832 80 BRATISLAVA 
Tel: 02/ 44 250 661, 49 249 268, Fax: + 421 2 444 531 12, 
e-mail: szvp@netax.sk  

 

    
 

 
 

Ukážkové športy budú organizované osobitným režimom. 
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Ďalšie  športové  podujatia 
 
 
 
 

Malý maratón 
 

 
Termín:  23. 6. 2008 pri slávnostnom otvorení 
   (štart cca 10.15 h) 
 
Miesto: Futbalový štadión Antona Malatinského Trnava  
  
Prezentácia: od 9.30 h – 10.00 h- tréningové ihrisko na futbalovom štadione A. 

Malatinského, Trnava 
Vedúci súťaže: Miroslav Kyrinovič, tel. 0905 917 789 
   
  
Kategórie: žiaci ZŠ a žiačky ZŠ  
Dĺžka trate: 4,2 km – beží sa po asfaltovom povrchu 
 
Štart-cieľ: Trať:  

Štadión A. Malatinského – ul. Dolné bašty – ul. Športová – ul. Kollárová – ul. 
Halenárska -ul. Dolné bašty  
okruh sa beží 4 x 

 
Vyhodnotenie: v rámci slávnostného otvorenia po dobehnutí maratóncov 
 
Poznámka: Účastníci KALOKAGATIE 2008, ktorý sa chcú zúčastniť maratónu nahlásia 

svoju účasť pri prezentácii po svojom príchode, alebo vopred formou 
prihlášky.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      

Športovo- technická  komisia  
KALOKAGATIE 2008 

 
riaditelia športov 

kontakty 
 

ŠTK      Andrea Ristová   0903 264571 
 
 
Atletika     Oľga Hajmássyová  0904 825466 
 
Volejbal 
dievčatá- Zuzana Lieskovská  0904 573565    

                       0915 429929 
chlapci-     Zuzana Lieskovská ml.  0915 945164 
 
Basketbal 
dievčatá-     Zuzana Žitniaková  0904 238 283 
chlapci-     Vladimír Pavelka  0904 588 609 
                    
Hádzaná 
dievčatá-     Alexander Ulašin  0910 940 047 
chlapci-     Vladimír Teplanský       0903 416 248 
 
Futbal - MMS    Jozef Gábor   0903 928 048 
 
Streľba     Pavol Kaššák   0904 603258 
 
Stolný tenis     Štefan Peko   0915 750814 
 
Ja gent     Anna Sináková  0908 79014 
 
Vybíjaná     Milan Kovačič  0907 330 577 
 
Malý maratón     Miroslav Kyrinovič   0905 917 789 
 
Malý futbal 
Jednota FUTBAL cup ml.ž.                Dominik Matušinský  0915742648       
   st.ž.   Peter Martinovský  0903 382 705 
 
Gymnastický štvorboj   Peter Koštial   0903 827 322 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

    
  
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   olympijská idea preniká ako slnečný lúč cez hmlu vekov a prekračuje svah 
dvadsiateho storočia ako obraz žiarivej nádeje 
... hovorím o hnutí zrodenom večnou túžbou človeka po miery a bratstve. Mier sa stal akýmsi 
náboženstvom, pri jeho oltári sa zhromažďujú čoraz väčšie masy veriacich…“ 
          Pierre de Coubertin    
 
  
 
 
 
  
       

 
 
  

 
    
  
 
 
  


