Vážení športoví priatelia,

prinášame Vám ponuku možnosti zapojiť sa do nového formátu športovej súťaže, určenej pre širokú členskú základňu SZTPŠ.

PROPOZÍCIE

Športové hry telesne znevýhodnenej mládeže by sa
mali stať v budúcom období neoddeliteľnou súčasťou
uceleného systému mládežníckeho športu pri SZTPŠ,
umožňujúcou mladým športovcom v členskej základni
pravidelnú športovú konfrontáciu a súťaženie.
Veľmi si želáme, aby sa mladí športovci v našich kluboch
každoročne stretávali a merali si svoje sily v rôznych
športoch, či športových súťažiach. Veríme, že takéto
stretnutia budú príležitosťou aj na iné dôležité aktivity,
ako odovzdávanie skúseností medzi športovcami, trénermi, či štatutármi jednotlivých klubov, ale aj vzájomné
spoznávanie sa.
Preto je naším cieľom začať organizovať hry od roku
2023 vždy na „pôde“ inej členskej organizácie SZTPŠ. To
by jednak podporilo možnosť prezentácie práce a výsledkov jednotlivých členských organizácií, a na druhej strane poskytlo pracovníkom sekretariátu, či členom Výkonného výboru SZTPŠ priestor na užšiu komunikáciu všetkých otázok spojených s činnosťou organizácie, ktorá
hry aktuálne hostí.

Piešťany, 20. augusta 2022

V roku 2022 by sme sa s Vami radi stretli v rámci
„nultého“ ročníka hier, ktorý by bol akousi generálkou,
skúškou organizácie takéhoto podujatia a zároveň vhodným priestorom pre diskusiu o jeho budúcej podobe i o
podobe mládežníckeho športu TZ na Slovensku.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Pavel Bílik
© 2022
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

člen VV SZTPŠ zodpovedný za mládež

PROPOZÍCIE
ŠPORTOVÉ HRY MLÁDEŽE PRI SZTPŠ
„NULTÝ“ ROČNÍK 2022
Termín konania:

20. augusta 2022

Miesto konania:

Piešťany

Organizátor:

Slovenský zväz telesne postihnutých
športovcov
Benediktiho 5, Bratislava

S podporou:

Slovenský paralympijský výbor

Účastníci:

Mladí telesne znevýhodnení športovci od
6 do 23 rokov

Súťaž:

ŠPORTY A ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
1. Stolný tenis

dvojhra

Kategórie*:

U15 (do 15 rokov vrátane)
U23 (16-23 rokov vrátane)

Súťaž:

vozičkári, stojaci,** OPEN

2. Boccia

jednotlivci

Kategórie*:

U15 (do 15 rokov vrátane)
U23 od 16 do 23 rokov vrátane)

Súťaž:

BC1, BC2, BC3, BC4, ** OPEN

3. Bedminton

jednotlivci do 23 rokov

Súťaže:

** OPEN

V športoch stolný tenis, bocia, bedminton
a v aplikovanej súťaži — prekážková dráha

4. Prekážková dráha

jednotlivci do 23 rokov

Súťaž:

vozičkári, stojaci, ** OPEN

Prihlášky:

Členská organizácia prihlási súťažiacich pre
jednotlivé súťaže v termíne do 16.8.2022
cez elektronický formulár. Súťaže OPEN sa
môžu prihlasovať aj v deň hier (do 11:00).

Hodnotenie:

výsledný čas bude prepočítaný
koeficientom znevýhodnenia

Prezentácia:

20. augusta 2022 10:00 — 11:00, športová
hala HS Centrum, Hlboká 92A, Piešťany

Ocenenie:

Budú vyhlásení a ocenení najlepší
jednotlivci v jednotlivých kategóriách.

Úhrada nákladov:

Organizátor hradí občerstvenie, pitný
režim a sprievodný program. Cestovné
náklady hradí vysielajúca organizácia.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

PREDPIS
1.

2.

V športoch stolný tenis, boccia a bedminton sa súťaží podľa
platných pravidiel. Pravidlá aplikovanej súťaže prekážková
dráha určuje organizátor.
Pre štart v súťaži boccie (okrem súťaže OPEN) sa vyžaduje
minimálne národná klasifikácia telesného znevýhodnenia.
V športoch stolný tenis a bedminton je postačujúca viditeľná
prítomnosť telesného znevýhodnenia. Rovnaké kritérium
platí pre aplikovanú súťaž prekážková dráha.

3.

Maximálny počet športovcov z jednej organizácie je 8.
Maximálny počet osôb tvoriacich sprievod športovcov na
podujatí je 8.

4.

Súťaže v jednotlivých kategóriách budú otvorené v prípade,
ak v nich budú štartovať min. traja športovci. Inak je možné
spájanie kategórií a úprava hracieho plánu.

5.

Jeden účastník môže súťažiť iba v jednom športe s
výnimkou súťaže prekážková dráha a súťaže OPEN v
bedmintone. V týchto 2 súťažiach môže vzhľadom na časovo
nenáročný hrací plán štartovať aj športovec, zaregistrovaný
v inej súťaži.

6.

Umiestnenie na 1. –4. mieste v každej súťaži a kategórii je
bodované. Za 1. miesto 5 bodov, za 2. miesto 3 body, za 3.
miesto 2 body a za 4. miesto 1 bod.
Na základe súčtu bodov tak bude možné stanoviť aj poradie
v celkovom hodnotení klubov (zúčastnených členských
organizácií)

7.

Výklad pravidiel a riešenie prípadných protestov je v
kompetencii organizátora.

10:00 - 11:00

príchod účastníkov, registrácia

11:15 - 17:00

priebeh súťaží

17:15—17:30

vyhodnotenie výsledkov a ocenenie
najlepších jednotlivcov a klubov

Poznámka:

Časový harmonogram môže byť
upravený podľa prihláseného počtu
súťažiacich a priebehu súťaží.

PRIHLÁŠKY
•

Prihlášky na hry zasiela členská organizácia SZTPŠ
prostredníctvom elektronického formulára:
https://forms.gle/NM4yFgesYq77gzUT9
Odkaz na prihlasovací formulár nájdete aj na stránke
SZTPŠ—www.sztps.sk v sekcii Mládež.

•

Uzávierka prihlášok členských organizácií SZTPŠ je
16. 8.2022 do 24:00 hod.

•

Do súťaží OPEN je možné prihlásiť sa v deň konania hier v
stánku SPV v HS Centre Piešťany v čase od 10:00 do 11:00
hod.

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií nás
neváhajte kontaktovať :

Osobne:

Pavel Bílik, Úsek mládeže, rozvoja a vzdelávania
SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

Mobil:

+421 905 788 435

E– mail:

bilik@sztps.sk

AKTUÁLNE INFORMÁCIE:
www.sztps.sk
(sekcia Mládež)

