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INTERLIGA  



 

 

 

 
Usporiadateľ:  SOŠ polytechnická Liptovský Mikuláš 
Účastníci:  SŠ technická a zemědělská Nový Jičín  
 +420 556 706 301 skola@tznj.cz 
 SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm  
 +420 607 675 302 info@szesro.cz 
 SOŠ polytechnická Liptovský Mikuláš  
 +421 44 5521 849 sekretariat@polytechnika.sk 
 SOŠ Kežmarok  
 +421 52 4523 040 sekretariat@sos-kusnierska-kk.vucpo.sk 
 
Termín :  4.október – 5. október 2018 
 
Súťaže:  volejbal  8 dievčat + vedúci  
 stolný tenis  2 chlapci a 1 dievča + vedúci  
 jazda zručnosti  3 chlapci alebo dievčatá + vedúci  
 florbal  6 chlapci + vedúci, hrá sa 4+1 
Miesto:  volejbal  Liptov Aréna Liptovský Mikuláš 
 florbal  Liptov Aréna Liptovský Mikuláš 
 stolný tenis  telocvičňa SOŠP Liptovský Mikuláš 
 jazda zručnosti  areál školy SOŠ polytechnická  
 
Prezentácia:  do 11.00 hod. v budove SOŠ polytechnická LM  
Potvrdenie účasti:  do 27. 09. 2018 na email: sekretariat@polytechnika.sk  
 
Organizačný výbor:  

 riaditeľ súťaže: Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková  

 zabezpečenie súťažných disciplín:  
o garant jazdy zručnosti: p. Stanislav Žaludek, Ing. Ján Letavaj  
o garant volejbalu: p. Alena Bielená, Ing. Stanislav Ferianc 
o garant florbalu: Mgr. Jozef Čontofalský, Bc. Miroslav Kubala 
o garant stolného tenisu: Ing. Zdeno Morávek, Ing. Andrea Ilavská  

 zabezpečenie kultúrneho programu: Mgr. Adriana Guothová, PhDr. Tatiana Kusová + 
textový príspevok na www. stránku školy 

 zabezpečenie propozícii, diplomov, vyhodnotenia súťaže: Mgr. Andrej Štefaničiak, Ing. 
Tibor Hugáň 

 materiálne zabezpečenie (ceny) : Mgr. Ján Maruškin 

 stravovanie a občerstvenie: Ing. Vlasta Nahálková, Ing. Marianna Halušková, Ing. Zuzana 
Lovásová 

 fotodokumentácia: Ing. František Fides 

 ubytovanie: p. Ján Mlynček 
 
Protesty: do 10 minút po skončení súťaže rieši riaditeľ súťaže  
Finančné zabezpečenie: náklady spojené s konaním podujatia (okrem dopravy a poistenia 
účastníkov) zabezpečuje a hradí: Stredná odborná škola polytechnická LM  
Vyhodnotenie: po skončení súťaží a večere v jedálni. V prípade záujmu je možnosť sa okúpať 
v Aquaparku Tatralandia (doniesť plavky), alebo navštíviť Minizoo. 



 

 

 

4.10.2018 

čas činnosť miesto 

11:00 - 11:30 
11.30 - 11.50 

príchod a ubytovanie súťažiacich 
porada vedúcich družstiev 

SOŠP 

11:50 - 12:10  obed  jedáleň SOŠP 

12:15 - 12:30  
12:40 - 12:50 

slávnostné otvorenie súťaže 
presun na športoviská  

spoločenská miestnosť  

13:00 - 17:45  
športové súťaže  
jazda zručnosti 

 

18:00 - 18:45  večera  jedáleň v SOŠP 

19:00 
19:30 

vyhodnotenie súťaže 
posedenie vedúcich  

spoločenská miestnosť  

5.10.2018 

     7:30 – 8:00         raňajky                                                 jedáleň v SOŠP 

        8:00                    Deň otvorených dverí            

                             

         

 

 

 

 

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY 

1/ AGROPODNIKANIE – 

   AGROTURISTIKA 

2/ MECHANIK STROJOV    

   A   ZARIADENÍ 

UČEBNÉ ODBORY 

1/ AGROMECHANIZÁTOR- 

    OPRAVÁR 

2/ POTRAVINÁRSKA 

    VÝROBA 

3/ POĽNOHOSPODÁRSKA 

    VÝROBA 



 

 

 

 

Kategória: 

 dievčatá (spolu 8)  

Systém hry:  

 hrá sa podľa platných volejbalových pravidiel, systémom každý s každým na dva 

hrané sety do 25  

 o poradí rozhodujú body, celkový pomer setov a pomer setov zo vzájomných 

zápasov  

Podmienky účasti:  

 súpiska potvrdená riaditeľom školy  

 kartička poistenca  

 športová obuv, jednotné dresy, lopty na rozcvičenie  

 usporiadateľ nezodpovedá za stratu osobných vecí  

Poradie zápasov:  

 1. Kežmarok – Liptovský Mikuláš  

 2. Nový Jičín – Rožnov pod Radhoštěm  

 3. Kežmarok – Nový Jičín  

 4. Rožnov pod Radhoštěm – Liptovský Mikuláš  

 5. Liptovský Mikuláš – Nový Jičín  

 6. Rožnov pod Radhoštěm – Kežmarok  

Protesty:  

 do 10 minút po zápase, riešia vedúci družstiev  

Odmeny:  

 diplom podľa umiestnenia a pohár, prípadne medaily  

 vyhodnotenie najlepšej hráčky družstva, na návrh vedúceho družstva 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória:  

 súťaž trojčlenných družstiev (2 chlapci + 1 dievča)  

Systém hry: 

 hrá sa podľa platných pravidiel stolného tenisu, štyri dvojhry chlapcov a jedna hra 

dievčat na 3 víťazné sety do 11 bodov  

 poradí rozhodujú body, celkový pomer setov a pomer setov zo vzájomných zápasov  

Podmienky účasti :  

 súpiska potvrdená riaditeľom školy  

 2 chlapci a 1 dievča  

 kartička poistenca  

 športová obuv, dresy, loptičky a rakety na rozcvičenie  

 usporiadateľ nezodpovedá za stratu osobných vecí  

Poradie zápasov:  

 1. Kežmarok – Liptovský Mikuláš  

 2. Nový Jičín – Rožnov pod Radhoštěm  

 3. Kežmarok – Nový Jičín  

 4. Rožnov pod Radhoštěm – Liptovský Mikuláš  

 5. Liptovský Mikuláš – Nový Jičín  

 6. Rožnov pod Radhoštěm – Kežmarok  

Protesty :  

 do 10 minút po zápase, riešia vedúci družstiev  

Odmeny :  

 diplom podľa umiestnenia a pohár, medaily  

 vyhodnotenie najlepšieho hráča družstva, na návrh vedúceho družstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: 

 chlapci (4 hráči v poli + brankár + náhradník)  

Systém hry: 

 hrá sa podľa platných florbalových pravidiel, systémom každý s každým 2 x 10 min  

 poradí rozhodujú body, pri rovnosti bodov celkový počet strelených gólov a 

výsledok vzájomného zápasu  

 pravidlá budú dohodnuté na mieste  

Podmienky účasti: 

 súpiska potvrdená riaditeľom školy  

 kartička poistenca  

 športová obuv, dresy, florbalové hokejky  

 usporiadateľ nezodpovedá za stratu osobných vecí  

Poradie zápasov:  

 1. Kežmarok – Liptovský Mikuláš  

 2. Nový Jičín – Rožnov pod Radhoštěm  

 3. Kežmarok – Nový Jičín  

 4. Rožnov pod Radhoštěm – Liptovský Mikuláš  

 5. Liptovský Mikuláš – Nový Jičín  

 6. Rožnov pod Radhoštěm – Kežmarok  

Protesty: 

 do 10 minút po zápase, riešia vedúci družstiev  

Odmeny: 

 diplom podľa umiestnenia a pohár, medaily  

 vyhodnotenie najlepšieho hráča družstva, na návrh vedúceho družstva 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória:  

 3 súťažiaci   

Systém súťaže:  

 jazda traktorom s prívesom po vyznačenej dráhe na čas (+ trestné sekundy)  

 hodnotí sa dosiahnutý čas po prejdení dráhy, za každé porušenie dráhy sa 

pripočítava 30 trestných sekúnd, za neprejdenie prekážky sa pripočítavajú 2 minúty 

 pred začiatkom súťaže si všetci súťažiaci prejdú skúšobnú jazdu po určenej dráhe 

 za hrubé porušenie bezpečnostných predpisov bude súťažiaci diskvalifikovaný 

a nebude v súťaži hodnotený  

 prípadné protesty budú riešiť vedúci družstiev najneskôr do 10 minút po skončení 

súťaže  

 kritéria hodnotenia budú podobné ako v predchádzajúcich kolách,  upresnenie 

prebehne pri porade vedúcich družstiev  

Podmienky účasti :  

 súpiska potvrdená riaditeľom školy  

 kartička poistenca  

 usporiadateľ nezodpovedá za stratu osobných vecí   

Protesty : 

 do 10 minút po súťaži, riešia vedúci družstiev  

Odmeny:  

 diplom podľa umiestnenia a pohár (jednotlivci a družstvo)  

 vyhodnotenie najlepšieho vodiča družstva, na návrh vedúceho družstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLÁN PRE SÚŤAŽ JAZDY ZRUČNOSTI 

TRAKTOR S PRÍVESOM 

 1) štart (cúvaním do bodu 2), cieľ 

 2) dotyk 

 3) slalom 

 4) prejazd zúženým pásom 

 5) prejazd bránkou 

 6) jazda v kruhoch 
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NÁVRATY K 3. KOLU VI. ROČNÍKA INTERLLIGY / 12. –13.10.2017 SOŠP LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ / 

 

 

 



 

 

 

 

DÚFAME, ŽE AKO HOSTITELIA PREMIEROVÉHO 1. KOLA VII. ROČNÍKA INTERLIGY,  VYTVORÍME 

TAKÚ  PRÍJEMNÚ ATMOSFÉRU PRE SÚŤAŽENIE A SPOLOČENSKÉ AKTIVIIITY , AKÁ VLÁDLA POČAS 

3. KOLA VI. ROČNÍKA INTERLIGY NA NAŠEJ ŠKOLE . 

 



 

 
 

PROPAGÁCIA  INTERLIGY V ČASOPISE SLOVENSKÝ CHOV / 3.kolo VI. ROČNÍKA / 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHVÁLIME SA ! Aj keď sme sa v celkovom hodnotení VI. ROČNÍKA INTERLIGY 2016-2018 umiestnili na 

poslednom štvrtom mieste, vynahradili sme si to na celoslovenských súťažiach, kde sme získali 5 prvých miest. 

Simona ŠVAJDOVÁ 

 

MAJSTERKA SR 

2016 

WESTERN 

PLEASURE OPEN 

30.9.- 2.10.2016 

GALANTA 

  

NAJORIGINÁL- 

NEJŠI VÝSTAVNÝ 

STÁNOK 

25. ROČNÍK 

JUVYR 2016 

10.11. - 

11.11.2016 

BRATISLAVA 

 

NAJLEPŠÍ REGIONÁLNY PRODUKT V CESTOVNOM RUCHU – LIPTOV Z KONSKÉHO CHRBTA                                        

14. ROČNÍK JA VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE   26.4.2017  ŽILINA 

 

NAJORIGINÁLNEJŠÍ MASKOT PODUJATIA                   

14. ROČNÍK JA VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE   

26.4.2017  ŽILINA 

 

NAJLEPŠÍ REGIONÁLNY PRODUKT V CESTOVNOM RUCHU – 

TRADIČNÝ LIPTOV                                                                    

15. ROČNÍK JA VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE          

22.3.2018  BRATISLAVA 

 


