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P R O P O Z Í C I E 

kvalifikácie do obvodného  kola v basketbale žiačok   ZŠ 
 
I.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

 
VYHLASOVATEĽ : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu,  SAŠŠ  SR Bratislava 
ORGANIZÁTORI :  z poverenia KŠÚ Žilina :   CVČ Elán a OR SAŠŠ  Ružomberok 
USPORIADATELIA:  Riaditeľstvá  :   ZŠ J. Hanulu Liptovské Sliače,  

ZŠ Bystrická cesta Ružomberok,   
ZŠ Sládkovičova Ružomberok 

PRIHLÁSENÉ ZŠ :  1. skupina :  ZŠ  J. Hanulu L. Sliače             +     ZŠ Likavka      +    ZŠ Klačno Ružomberok  
2. skupina :  ZŠ  Bystrická  Ružomberok    +      ZŠL. Revúce,  +     L. Teplá           +     ZŠ Ľubochňa     
3. skupina :  ZŠ  Sládkovičova      +      ZŠ L. Osada    +     ZŠ Lisková     +  Gymnázium  Š.M.  k

 4. ZŠ  Zarevúca Ružomberok       =      nasadené  družstvo  
 
TERMÍN KONANIA : 8.  – 25. 1. 2013 
MIESTA KONANIA : telocvične usporiadateľských ZŠ 
VEKOVÁ KATEGÓRIA : žiačky  narodené :  1.1. 1997  a mladšie 
 
ÚČASŤ  NA OK  do OK postupuje : 1. skupina  -  len víťazné družstvo  ZŠ   
      2. skupina  -  prvé dve družstvá ZŠ              ( len  v prípade účasti 4 ZŠ ) 
      3. skupina  -  prvé dve družstvá ZŠ              ( len  v prípade účasti 4 ZŠ ) 
         .  
PRIHLÁŠKY :  1. potvrdenie účasti ZŠ  na uvedených  telefónnych číslach, alebo mailom, najneskôr  

    však   8. 1. 2013  do 11. 00 hod.   
  2. zostavenie súpisky na školskom portáli najneskôr deň pre dohodnutým termínom 

                                                    konania kvalifikácie v danej skupine 

 
PODMIENKA ÚČASTI:  súpiska hráčov zo školského portálu  s dátumami ich narodenia, s uvedením zodpovedného 

pedagóga  podpísaná a potvrdená  riaditeľstvom  ZŠ -  žiadame   odovzdať usporiadateľovi  
kvalifikácie  

       

II. TECHNICKÉ  USTANOVENIA 

 

DRUŽSTVO:   tvorí 12 hráčok   
SYSTÉM HRY:  hrá sa podľa pravidiel basketbalu a týchto propozícií 
ROZHODCOVIA:   v kvalifikačných skupinách   si navzájom rozhodujú učitelia TV 
 
TERMÍNY KONANIA:  obvodné kolá sa musia uskutočniť do  28.1. 2013 ( od 28.1. už nasledujú kvalifikácie volejbal ) 
   a/  termíny konania  jednotlivých kvalifikácií  si dohodne usporiadateľ   s účastníkmi  

b/  termíny konania jednotlivých  kvalifikácií si žiadame nahlásiť do CVČ   minimálne 2 dni pred     
     uskutočnením 
 

       III. ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
POISTENIE:  účastníci štartujú na vlastné poistenie a zodpovednosť vysielajúcej  školy, každý účastník musí mať  pri 

sebe kartu poistenca, za dodržiavanie  pokynov usporiadateľa a dodržiavania vnútorného poriadku 
usporiadateľskej školy je zodpovedný  riaditeľom ZŠ poverený pedagogický pracovník – ako vedúci 
družstva 

 
 
ÚHRADA NÁKLADOV:  cestovné bude preplatené na základe platných  cestovných lístkov  (aj spiatočných)  - ŽIADAME 

DORUČIŤ DO CVČ ELÁN  DO 7 dní po skončení akcie  – preplatenie je nutné si dohodnúť  
s p. Bukovskou , Dončova 1,  Ružomberok ,  č.t.  044/  423 38 00 alebo 0914 335 961  



 
POZNÁMKA:   - usporiadateľ   kvalifikácie preberie od prítomných pedagógov ZŠ  súpisky hráčov   a spolu  
                                                 s priloženou  tabuľkou  s výsledkami a vyhodnotením  svojej skupiny odovzdá do CVČ Elán  

  ( OŠaTV )    najneskôr tri dni po  uskutočnení svojej kvalifikačnej skupiny výsledky nahlási  
  bezprostredne  po   skončení  kvalifikácie 
- v prípade, že sa nezúčastníte kvalifikácie -  obratom nám  dajte na   vedomie, aby sme danú situáciu  
  mohli     hneď riešiť  

 
 
TERMÍN OK :   žiačky ZŠ 12. 2.  2013  účasť:  6 družstiev  ZŠ  = 10 zápasov 
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