Propozície súťaže športových rodín
❖ Podujatie sa uskutoční 15.6.2019 na farme El Rancho, Poľovnícka ul. č.22 Ivanka
pri Dunaji od 9.00 hod.
❖ Súťaže sa môžu zúčastniť rodinné dvoj- a viacčlenné družstvá, v prípade veľkých
rodín – 6 a viac členov sa môže rodina rozdeliť na dve samostatné družstvá.
❖ Usporiadateľom súťaže je obec Ivanka pri Dunaji. Za zaistenie regulárnosti
súťaže zodpovedajú organizátori súťaže.
❖ V každom družstve musí byť minimálne 1 rodič (prípadne iná plnoletá
zodpovedná osoba) a minimálne 1 dieťa vo veku do 15 rokov.
❖ Rodinné družstvá sa môžu registrovať v sobotu 15. júna na mieste konania akcie
v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.
❖ Cieľom súťaže je absolvovať určený počet stanovíšť, získať na nich čo najväčší
počet bodov a nestratiť pritom zbytočne čas. Vyhráva rodinné družstvo, ktoré
dosiahne najvyššie bodové ohodnotenie. V prípade rovnosti bodov rozhoduje
výsledný čas, za ktorý družstvo dorazí do cieľa.
❖ Každé družstvo dostane pri registrácii mapku s rozmiestnením stanovíšť a
bodovaciu kartu, do ktorej sa mu budú na jednotlivých stanovištiach po
úspešnom absolvovaní zapisovať získané body.
❖ Čas štartu aj čas dobehnutia do cieľa evidujú organizátori súťaže. Každé
družstvo môže odštartovať len s ich súhlasom.
❖ Na stanovištiach budú družstvá podrobené skúškam v niekoľkých športových
a vedomostných disciplínach , ktoré zabezpečujú a bodové ohodnotenie
stanovujú spoločenské organizácie a občianske združenia obce Ivanka pri
Dunaji:
- Telovýchovná jednota IOAN 1209 – športová disciplína
- FitGym – športová disciplína
- Historická spoločnosť Ivanky – malá vedomostná disciplína z histórie
a súčasnosti obce a súťaž v zručnosti
- Slovenský červený kríž – zdravotné okienko
- Poľovnícke združenie Bažant – malý vedomostný kvíz o prírode
- Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie – športové disciplíny
- Helen Doron – súťaž v anglickom jazyku
- Lukostrelecký oddiel – súťaž v lukostreľbe
- Skauti
- Enjoy creativity – súťaž v zručnosti
- Slovenský zväz rybárov

Tati, mami, poďte s nami ...
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Propozície súťaže športových rodín
Všetkým účastníkom odporúčame prísť v športovom odeve a obuvi a pre deti
priniesť NÁHRADNÉ OBLEČENIE.
Tohtoročný bonus: rodiny, ktoré prídu pešo alebo na bicykli dostanú 2 body
navyše
❖
❖
❖
❖

Vyhodnotenie výsledkov a ocenenie úspešných rodín cca o 14:00 hod.
Prvé družstvo získa Pohár starostu obce, medaile a vecné ceny.
Druhé a tretie družstvo získajú medaile a vecné ceny.
Všetky zúčastnené rodiny získajú drobné vecné ceny za účasť.

Počas samotného preteku športových rodín sa spoločne pokúsime o prekonanie
rekordu v cezpoľnom štafetovom behu na krátku vzdialenosť z roku 2016. Nie je
dôležitá rýchlosť, ale čo najväčšia účasť. Ide o to, aby odbehlo určitý úsek čo najviac
ľudí. Prípadné prekonanie aktuálneho rekord sa výsledok zapíše do Ivanskej knihy
rekordov.
V prestávkach a najmä po súťaži čaká na všetky zúčastnené družstvá ale i ostatné
povzbudzujúce obecenstvo sprievodný program.
Občerstvenie zabezpečené
Podujatie je podporené BSK
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