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PROPOZÍCIE 

obvodného kola vo volejbale žiačok a žiakov ZŠ 
 
 
VYHLASOVATE Ľ : Ministerstvo školstva SR a SAŠŠ Bratislava 
ORGANIZÁTORI : z poverenia KŠÚ v Žiline organizujú : MÚ – OŠMaTK, OR SAŠŠ a CVČ Elán  

Ružomberok 
SPOLUORGANIZÁTOR: Riadite ľstvo ZŠ Bystrická cesta  Ružomberok    
TERMÍN KONANIA : 16. marec 2010  - žiačky ZŠ 
    17. marec 2010 - žiaci ZŠ  
MIESTO KONANIA : Ružomberok –  telocvi čne ZŠ Bystrická cesta Ružomberok  
HODINA KONANIA : 7.45  - 8.15 hod. - prezentácia, porada vedúcich, žrebovanie 

8.15 hod. - otvorenie turnaja a organizačné pokyny     
                        8.30 hod.  - prvé vyžrebované   zápasy   

             13.00 hod.  - predpokladaný záver turnaja   
PREZENTÁCIA : v kabinete uč. TV  ZŠ Bystrická cesta Ružomberok 
ÚČASŤ   : víťazi kvalifikácií : - 4 družstvá  - žiačky 
       - 4 družstvá  - žiaci 
PRIHLÁŠKY  : sta čí telefonicky potvrdiť účasť školy do 11. 3. 2010 do 11. 00 hod. 

 
PODMIENKA Ú ČASTI: žiačky a žiaci ZŠ   narodení :  1. 1. 1994 a mladší 

súpiska 12 členného družstva hráčok a hráčov, s uvedením dátumov narodenia  
                                                    všetkých členov družstva, s číslami dresov, s uvedením mena zodpovedného   
                                                         pedagóga a podpísaná a potvrdená riaditeľstvom ZŠ  - odovzdanie v deň konania  
                                                    na prezentácii 
PREDPIS  : hrá sa podľa pravidiel volejbalu a týchto propozícii. 
SYSTÉM HRY  : každý s každým  
VÝSTROJ HRÁČOV : každé družstvo štartuje v jednotných očíslovaných dresoch. 
    Každé družstvo musí mať vlastné lopty na rozcvičenie ! ! ! Spoluorganizátor 
    predloží  l hraciu loptu hlavnému rozhodcovi v každej telocvični. 
CESTOVNÉ   : bude preplatené do 25. marca po telefon. dohode s p. Bukovskou 
POISTENIE  : účastníci ŠŠS musia mať pri sebe kartu poistenca, na okresnom kole  sa účastníci 
    zúčastňujú  len na vlastné  poistenie. 
POZNÁMKY  : 1. prosíme upozorniť  žiačky a žiakov, aby si so sebou nebrali  

                    žiadne cennosti , za ich stratu nezodpovedáme 
2. prosíme o dochvíľnosť na prezentáciu 
3. za disciplínu a dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov, zásad 

a pokynov organizátora týkajúcich sa aj vnútorného poriadku telocviční 
spoluorganizátora zodpovedajú poverení pedagógovia – vedúci družstiev 

4. organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách, ak to bude 
nevyhnutné 

 
      
Katarína Bajtalová   Mgr. Vladimír Pančík   Ing. Jozef Pažítka 
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