Pikopretek, 21. ročník (školský rok 2018/19) - organizačné pokyny
Súťaž prebieha samostatne v štyroch kategóriách:
 kategória 5 pre žiakov 5. ročníka ZŠ
 kategória 6 pre žiakov 6. ročníka ZŠ a prímy OG
 kategória 7 pre žiakov 7. ročníka ZŠ a sekundy OG
 kategória 8 pre žiakov 8. ročníka ZŠ a tercie OG.
Každá škola môže do jednej kategórie prihlásiť najviac dve 4-členné družstvá, ale celkový počet družstiev
z jednej školy nesmie byť väčší ako šesť. V prípade, že by ste chceli postaviť družstvo zložené zo žiakov
viacerých ročníkov, musí súťažiť v kategórii najvyššieho ročníka spomedzi jeho členov (t.j. napríklad
družstvo zložené z troch piatakov a jedného šiestaka môže súťažiť v kategórii 6, ale nie v kategórii 5).
Do celkového hodnotenia sa bude započítavať okrem času, ktorý družstvo strávi na trati, aj miera zvládnutia
úloh na jednotlivých stanovištiach preteku. Presný spôsob hodnotenia sa súťažiaci dozvedia pri prezentácii
družstiev predtým, ako vyštartujú na trať.
Termín konania:
Miesto konania:
Začiatok prezentácie družstiev:
Bankové spojenie:
Variabilný symbol:
Účastnícky poplatok:

štvrtok, 25. apríla 2019
areál Železnej studienky, Bratislava
8:30 hod. v amfiteátri Železnej studienky
SK77 1100 0000 0029 2483 5074 (Tatra Banka)
pridelený po prijatí internetovej prihlášky
1. 25€, 2. 21€, 3. 19€, 4. 17€, 5. 17€, 6. 15€

Účastnícky poplatok za prvé družstvo zo školy je 25€ a následne sa poplatky pre ďalšie prihlásené družstvá
tej istej školy znižujú podľa vyššie uvedených cien. Teda napríklad, ak budú do súťaže prihlásené štyri
družstvá z jednej školy, tak poplatok za ne bude spolu: 25 + 21 + 19 + 17 = 82€
Družstvá štartujú na trať v minútových intervaloch od 9:00, predpokladaný čas strávený na trati je 2 hodiny.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v piatok 26. apríla 2019 zverejnením výsledkovej listiny na webovej
stránke P-MATu. Víťazné družstvá budú ocenené diplomami a odmenami, ktoré prinesieme priamo
na školu.
V prípade nepriaznivého počasia prebehne súťaž v náhradnom termíne, vo štvrtok 9. mája 2018. Ak sa ani
v tomto termíne Pikopretek kvôli počasiu nebude môcť konať, súťaž bude zrušená a účastníkom bude
vrátený poplatok v plnej výške.
Prosíme Vás, aby ste k družstvám zabezpečili ako dozor dospelú osobu, ktorá bude za deti zodpovedať
v čase pred začiatkom súťaže a po jej skončení. Organizátor súťaže zabezpečuje dozor na stanoviskách a
označenie trasy, resp. usmerňovanie účastníkov na trase medzi stanovišťami. V prípade, že sa účastník
rozhodne svojvoľne opustiť vytýčenú trasu a/alebo nerešpektovať iné pokyny organizátora, organizátor
nepreberá zodpovednosť za takéto konanie účastníka.
Ak máte záujem prihlásiť družstvá z Vašej školy do súťaže, vyplňte, prosím, prihlášku na internetovej
stránke http://www.p-mat.sk/pikopretek-2019-prihlaska najneskôr do 5. apríla 2019 alebo do
zaplnenia kapacity súťaže. Do 15. apríla 2019 Vám e-mailom zašleme presný čas štartu Vašich družstiev
a zoznam vecí, ktoré budú súťažiaci potrebovať. V rovnakom termíne budú tieto informácie dostupné aj na
uvedenej internetovej stránke. V prípade akýchkoľvek nejasností je Vám k dispozícií nižšie uvedené
telefónne číslo a e-mailová adresa.
Na Vašu účasť sa teší za organizátorov
Karolína Pisoňová
mobil: 0949 456 342
e-mail: pikopretek@p-mat.sk
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