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 P R O P O Z Í C I E 
 

   KVALIFIKÁCII DO OKRESNÉHO KOLA V BASKETBALE ŽIAČOK  ZŠ 
 
 

VYHLASOVATEĽ :  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  Bratislava a SAŠŠ  Bratislava 
ORGANIZÁTOR :   z poverenia OÚ-OŠ  v Žiline organizuje CVČ Elán Ružomberok 
USPORIADATELIA :  Riaditeľstvá :   Gymnázium sv. Andreja Ružomberok   
     ZŠ sv. Vincenta Ružomberok 
     ZŠ Zarevúca Ružomberok 

TERMÍN KONANIA:  10.- 31.  január   2018 
MIESTO KONANIA:  telocvične usporiadateľských škôl 
    
KATEGÓRIE:    kategória: žiačky ZŠ narodené   1. 1. 2002  -  31. 12. 2010    
    
ÚČASŤ NA OK:  12členné družstvá a 1 vedúci za každú ZŠ 
 
PRIHLÁSENÉ ZŠ   1. skupina : Gymnázium sv. Andreja Ružomberok - usporiadateľ 
NA ŠK. PORTÁLI :    ZŠ Bystrická cesta Ružomberok 
     ZŠ s MŠ Likavka 
      
   2. skupina : ZŠ sv. Vincenta Ružomberok  - usporiadateľ 
     ZŠ s MŠ Liptovské Revúce 
     ZŠ Liptovské Sliače 
      

3. skupina : ZŠ Zarevúca Ružomberok   - usporiadateľ 
     ZŠ s MŠ Lisková 
     ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 
      
 
PRIHLÁŠKY:  PRIHLÁSIŤ sa a zároveň POTVRDIŤ svoju účasť môžete telefonicky alebo mailom  n a j n e s k ô r   

11. 1. 2018 -   I. Maceková 0914 335 968  alebo  cvcrbksport@gmail.com  
 
SÚPISKY: Pri prezentácii odovzdáte SÚPISKU družstva, ktorá musí byť  potvrdená podpisom a pečiatkou 

riaditeľstva ZŠ. 
- súpisku  je potrebné a nutné spracovať na školskom portáli  minimálne deň pred   konaním K-OK  !!! 
SÚPISKY nahadzujete na školskom portáli do sekcie KVALIFIKÁCIA DO OK a nie do OKRESNÉHO KOLA !!! 

 
PRAVIDLÁ :  - hrá sa podľa pravidiel basketbalu a týchto propozícii 

- v skupinách sa hrá systémom každý s každým a hrací čas bude dohodnutý na porade vedúcich  
   - každé družstvo štartuje v jednotných očíslovaných dresoch 
   - každé družstvo si prinesie so sebou vlastné lopty na rozcvičenie 
   - v kvalifikačných skupinách si navzájom rozhodujú učitelia TV 
   
POISTENIE:   - za pretekárov a ich zdravotnú spôsobilosť zodpovedá vysielajúca škola  
  - účastníci musia mať  so sebou kartu poistenca 
 - každý účastník štartuje na vlastné poistenie 
 
POZNÁMKY :           - v prípade, že sa kvalifikácie nezúčastníte, dajte to včas vedieť do CVČ, aby sme danú  

  situáciu mohli ihneď riešiť   !!!!!     
- prosíme upozorniť pretekárov, aby si so sebou nebrali žiadne cennosti, za ich stratu   
  usporiadateľ nezodpovedá    
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- za disciplínu a za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a vnútorných predpisov telocvične 
  a pokynov usporiadateľa zodpovedajú poverení pedagógovia zúčastnených škôl 
- termíny konania jednotlivých kvalifikácii si dohodne usporiadateľ s účastníkmi 
- termíny konania jednotlivých kvalifikácii nahlási usporiadateľ do CVČ  
- usporiadateľ kvalifikácie nahlási do CVČ poradie škôl a  odovzdá súpisky družstiev 
  svojej skupiny spolu s výsledkovou tabuľkou a vyhodnotením   

 
CESTOVNÉ :  - cestovné je na náklady vysielajúcej školy   
 
TERMÍN OK :  žiačky ZŠ  7. 2. 2018  ŠH T 18, Plavisko 47, Ružomberok 
   - z každej skupiny postupuje len víťaz 
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