
Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča 

 

 

O R G A N I Z A Č N É    P O K Y N Y 

OKRESNÁ ŽIACKA BYTČIANSKA BEŽECKÁ LIGA (BBL) 

 

Organizátor:   Základná škola, Eliáša Lániho, Bytča 

Informácie:    mobil  0908 609 150 – Mgr. Lenka HULÍNOVÁ  

   email: lenkahulinova@gmail.com 

   web: https://www.zselaniho.sk/index.php/bbl-ziacka-bezecka-liga  

Miesto:   areál Kaplnka Bytča 

Prezentácia:   vždy 10 min. pred štartom 

Termínovka: 

poradie BBL počet okruhov dátum deň čas 

1. kolo 1 08.11.2019 piatok 11:00 hod. 

2. kolo 2 06.12.2019 piatok 11:00 hod.  

3. kolo 1 07.02.2020 piatok 11:00 hod.  

4. kolo  3 06.03.2020 piatok 11:00 hod.  

5. kolo 1 03.04.2020 piatok 11:00 hod.  

6. kolo štafeta 15.05.2020 piatok 11:00 hod.  

 

Slávnostné vyhodnotenie BBL – 22. mája 2020 o 11:00 hod. 

 

Počet účastníkov za každú školu: nie je obmedzený 

Kategórie:  

chlapci 5. – 6. ročník/prima dievčatá 5. – 6. ročník/prima 

chlapci 7. – 8. ročník/sekunda - tercia dievčatá 7. – 8. ročník/sekunda - tercia 

chlapci 9. ročník/kvarta dievčatá 9. ročník/kvarta 

mailto:lenkahulinova@gmail.com
https://www.zselaniho.sk/index.php/bbl-ziacka-bezecka-liga


 

 

Pozvané školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia pretekov:   

V pravidelných mesačných intervaloch do mája 2020 (tj. 6 kôl), zorganizuje ZŠ, E. Lániho v Bytči 

športové bežecké podujatie – bežeckú ligu, určenú pre žiakov všetkých okresných základných škôl 

v parku v lokalite „Na Kaplnke“ na kruhovej 660 metrov dlhej dráhe.  

V každom kole bežeckej ligy budú deti bežať vopred ohlásený úsek – okruh/y a štartovať budú 

postupne, samostatne chlapci a dievčatá. Evidovať a elektronicky zverejňovať sa budú jednotlivé 

časy všetkých zúčastnených žiackych pretekárov a ich priebežné poradie. 

Pozvánky a propozície bežeckej ligy budú zasielané pravidelne vopred všetkým základným školám 

bytčianskeho okresu. 

Hodnotenie:    

Podľa dosiahnutého času v pretekoch a počtu pretekárov ( napr. : pri počte 20 pretekárov: 

1.pretekár - 20 bodov, 2. pretekár - 19 bodov, ... ,20. pretekár - 1 bod. V prípade rovnakého času 

u pretekárov dostanú títo rovnaký počet bodov a ďalší pretekár bude mať o dva body menej = 1. 

a 2. pretekár - 20 bodov, 3. pretekár - 18 bodov. Posledný pretekár má vždy 1 bod). Za vytrvalostný 

beh, ktorý sa pobeží počas marcového kola BBL budú pridelené 3 body naviac všetkým pretekárom, 

ktorí absolvujú minimálne 1 kolo BBL. BBL je polročná súťaž, ktorá bude vyhodnotená v máji. 

Záverečné poradie sa pri rovnosti bodov určuje podľa počtu odbehnutých pretekov a potom 

podľa dosiahnutého času. Absolútni víťazi každej kategórie budú vyhlásení k 22. máju 2020 - získajú 

hlavnú cenu - GPS GARMIN hodiny, pohár, diplomy a bežecké doplnky.  

Poznámka: Do vyhodnotenia v máji budú zaradení iba pretekári, ktorí absolvujú najmenej 4 preteky 

BBL. Pretekári s účasťou do 3 pretekov dostanú diplom za účasť.  

1. Základná škola Bytča, Ulica mieru 

2. Gymnázium, Bytča 

3. Spojená škola internátna, Bytča 

4. Základná škola s MŠ, Kolárovice 

5. Základná škola s MŠ, Štiavnik 

6. Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu, Predmier 

7. Základná škola s MŠ Slovenského učeného tovarišstva, Veľké Rovné 

8. Základná škola s MŠ, Kotešová 

9. Základná škola s MŠ, Súľov - Hradná 


