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P R O P O Z Í C I E 
kvalifikácie o postup do obvodného kola v basketbale žiakov a žiačok ZŠ 

 
VYHLASOVATEĽ  : Ministerstvo školstva SR a SAŠŠ Bratislava 
ORGANIZÁTORI  : MÚ OŠMaTK, OR SAŠŠ a CVČ Elán Ružomberok 
USPORIADATELIA  : Riaditeľstvá ZŠ : žiačky   1. ZŠ Liptovská Osada 
         2. ZŠ sv. Vincenta Ružomberok 
         3. ZŠ Sládkovičova Ružomberok 
       Nasadená :     ZŠ Zarevúca Ružomberok 
 
       žiaci  1. ZŠ Liptovské Revúce 
         2. ZŠ Zarevúca Ružomberok 
         3. ZŠ Dončova Ružomberok 
         4. ZŠ sv. Vincenta Ružomberok  
          
ÚČASŤ NA KVALIFIK: v kategórii žiačok 12 družstiev ZŠ 
    v kategórii žiakov 14 družstiev ZŠ 
PODMIENKA ÚČASTI:  súpiska hráčov s dátumami ich narodenia, s menom ved. družstva,                     
                                                   podpísaná a potvrdená  riad. ZŠ – odovzdať organizátorovi kvalifikácie 
DRUŽSTVO:    tvorí 12 hráčok – hráčov narodených  1.1.1994 a mladší 
TERMÍNY KONANIA:     -     obvodné kolá sa musia uskutočniť do 25. januára 2010   

-     termíny jednotlivých kvalifikácií si dohodnú účastníci 
-     termíny konania jednotlivých kvalifikácií  žiadame nahlásiť do CVČ  
       minimálne 2 dni pred uskutočnením 

SYSTÉM HRY :   hrá sa podľa pravidiel basketbalu a týchto propozícií 
POISTENIE:    účastníci štartujú na vlastné poistenie a zodpovednosť vysielajúcej 
    školy, každý účastník musí mať  pri sebe kartu poistenca 
ÚHRADA NÁKLADOV:  cestovné bude preplatené na základe platných cestovných lístkov  
    po dohovore s p. Bukovskou do 15.2. 2010 
ROZHODCOVIA:   na kvalifikáciách /obvodných kolách/ si navzájom rozhodujú učitelia TV 
POSTUP NA OK:  do okresného kola postupujú : 
                                                    3 víťazné družstvá žiačok a 1 nasadené družstvo ZŠ Zarevúca   

4 družstvá žiakov  - víťazov jednotlivých kvalifikácií 
POZNÁMKA:    - usporiadateľ  kvalifikácie preberie od prítomných ZŠ súpisky hráčov 

a spolu so stručným vyhodnotením a výsledkami odovzdá  do CVČ  
OŠaTV – hneď po uskutočnení  

- bezprostredne po uskutočnení dá usporiadateľ telefonicky CVČ 
na vedomie umiestnenie  družstiev ZŠ  v kvalifikácii  

- v prípade, že sa kvalifikácie  - obvodného kola nezúčastníte, obratom nám  
  dajte na  vedomie, aby sme danú situáciu mohli hneď riešiť  

TERMÍN OK   : žiačky ZŠ  - 27.1.2010  
      žiaci ZŠ  - 28.1.2010  
UPOZORNENIE :  NOVÁ TERMINOLÓGIA :  kvalifikácia = pôvodne obvodné kolo 
        obvodné kolo = pôvodne okresné kolo 
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