
Centrum voľného času, Ul. M.R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom 
Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách, Žiar nad Hronom 

Gymnázium M. Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Ul. A. Kmeťa 2, 965 01 Žiar nad Hronom 

 
 

P R O P O Z Í C I E 
obvodného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ 

pre školský rok 2014 – 2015 
 
 

A/ Všeobecné ustanovenia .......................................................................................... 
 
Vyhlasovateľ: MŠ SR a SAŠŠ 
Usporiadateľ:  z poverenia Obvodného úradu, odbor školstva v Banskej Bystrici a  

 Centra voľného času JUNIOR v Banskej Bystrici – Centrum voľného času 
Žiar nad Hronom 

 
Organizátor: CVČ Žiar nad Hronom, Ul. M.R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom 
 Gymnázium M. Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
 ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Ul. A. Kmeťa 2, 965 01 Žiar nad Hronom 

 
Termín: 05.03.2015 o 08:00 hod. (štvrtok) 
Miesto: telocvičňa Gymnázia M. Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
 telocvičňa ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Ul. A. Kmeťa 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
Prezentácia: 08.00 – 08.30 hod. 

 
Riaditeľ súťaže: Mgr. Helena Gáfriková 
Hlavný rozhodca: zabezpečí organizátor 
Tajomník súťaže: Mgr. Ján Kubina 

 
Prihlášky: Súpisky registrujte cez internetovú stránku www.skolskysport.sk 

a zároveň zasielajte elektronickou formou e-mailom na 
sportcvczh@gmail.com, najneskôr 02. marca 2015 do 12:00 hod. 
Dodatočná registrácia školy do súťaže je možná len vo 
výnimočnom prípade po schválení Obvodným úradom, 
odbor školstva v Banskej Bystrici!!! 

 Súpiska musí obsahovať: Meno a priezvisko, celý dátum narodenia a 
meno zodpovedného vedúceho. V deň súťaže prineste so sebou 
prihlášku, ktorá bude obsahovať vyššie uvedené údaje, pečiatku školy a 
podpis riaditeľa. Kontaktné údaje: Centrum voľného času, Ul. M.R. 
Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom. 

 Bližšie info: Mgr. Ján Kubina 0915 210 770 
 
 

B/ Technické ustanovenia ........................................................................................... 
 

Účasť: Žiačky ZŠ narodené 01.01.2002 – 31.12.2009 
 Družstvo tvorí max. 12 hráčok + 1 vedúci 

 
1. Body 
2. Vzájomný zápas 
3. Vzájomné skóre 
4. Celkové skóre v skupine (turnaja) 
5. Vyšší počet bodov v skóre 
6. Žreb 



 
Postup: Do regionálneho kola postupuje jedno víťazné družstvo žiačok ZŠ z OK, 

ktoré sa uskutoční 12.03.2015 v Žiari nad Hronom. 
 

Podmienky štartu: Platná súpiska žiakov predložená pri prezentácii (meno, 
priezvisko, celý dátum narodenia, e-mail na vedúceho družstva, 
podpis a pečiatka riaditeľa školy). Originál kartička poistenca 
(bez kartičky poistenca nebude žiak pripustený k súťaži). Družstvo si 
prinesie regulárnu loptu. Lopty na rozcvičenie usporiadateľ neposkytuje. 

 
Systém turnaja: Vzhľadom k avizovanej účasti dvanástich družstiev sa turnaj uskutoční 

v telocvičniach dvoch škôl. Losovanie sa uskutoční 23.02.2015 v CVČ pod 
dohľadom predsedu OR SAŠŠ Mgr. Heleny Gáfrikovej. Družstvá budú 
rozdelené do štyroch základných skupín A, B, C, D po troch družstvách (v 
každej telocvični budú dve skupiny). V základných skupinách sa odohrajú 
zápasy každý s každým. Po ukončení základných skupín posledné družstvo 
v skupine na turnaji skončí a môže opustiť športovisko. Družstvá z prvého 
a druhého miesta odohrajú medzi sebou zápasy tzv. krížovým pravidlom 
(1A – 2B, 1B – 2A, 1C – 2D, 1D – 2C) o postup do finálovej skupiny. 
Víťazné družstvá z týchto zápasov sa stretnú vo finálovej skupine 
v telocvični ZŠ s MŠ Š. Moysesa. Vo finálovej skupine sa stretnú družstvá 
každý s každým. V prípade, že sa vo finálovej skupine stretnú družstvá 
ktoré sa stretli v základných skupinách sa zápasy nebudú hrať znova, ale 
budú platné výsledky zo základných skupín. 

 
Protesty: Do 10 minút hlavnému rozhodcovi po vyhlásení predbežných výsledkov 

s vkladom 10 €. 
 

Cestovné: Na náklady vysielajúcej organizácie. 
 

Ceny: Družstvo na 1. – 3. mieste obdrží diplom. 
 

Rôzne: - za zdravotný stav zodpovedá vysielajúca škola 
 - každý účastník musí mať preukaz poistenca 
 - za odložené veci organizátor nezodpovedá 
 - z celého turnaja bude uverejnená fotodokumentácia. Ak niektorý  
 účastník nesúhlasí s uverejnením fotodokumentácie, nech túto  
 skutočnosť nahlási organizátorovi počas technickej porady. 

- občerstvenie zabezpečí organizátor. 
 
 

Organizátor tohto turnaja si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícii!!! 
 

Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Vysielajúca škola v plnej 
miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia detí od okamihu odchodu zo 
školy až po návrat naspäť. Zároveň žiaci v plnej miere budú rešpektovať pokyny 

organizátora, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže. 
 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Helena Gáfriková v.r. Mgr. Mária Ulrichová Ing. Dana Paálová 
 riaditeľka CVČ Žiar nad Hronom riaditeľka ZŠ s MŠ ZH riaditeľka Gym. M. Rúfusa ZH 


