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P R O P O Z Í C I E 

kvalifikácie do obvodného kola vo volejbale  �iakov ZŠ 
 

����������	
������
���
�� �
 

VYHLASOVATE�  : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR  Bratislava 
ORGANIZÁTORI : z poverenia  KŠÚ v �iline  organizujú : CV�  Elán a OR SAŠŠ  v  Ru�omberok  
USPORIADATELIA: Riadite�stvá ZŠ: ZŠ Zarevúca Ru�omberok,  ZŠ Bystrická Ru�omberok, ZŠ  Liptovská Teplá 

a  ZŠ Liptovské Slia� e 
KVALIF.  SKUPINY:  1. skupina  - organizátor :  ZŠ  Bystrická Ru�omberok      

           ZŠ Sládkovi� ova  Ru�omberok 
 ZŠ Kla� no Ru�omberok 

   
2. skupina  - organizátor:  ZŠ s MŠ Liptovská  Teplá   

             ZŠ  s MŠ � uboch� a 
     Gymnázium sv. Andreja Ru�omberok                  

        
3. skupina   - organizátor :    ZŠ sv. Vincenta Ru�omberok   

  ZŠ s MŠ Liptovské  Revúce 
 ZŠ s MŠ Likavka  

TERMÍN KONANIA : 28. 1.  – 15. 2. 2013 
MIESTA KONANIA : telocvi� ne usporiadate�ských ZŠ 
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VEKOVÁ KATEGÓRIA : �iaci narodení 1.1. 1997 a mladší 
DRU�STVO :  tvorí 12 hrá� ov     
Ú� AS�  NA OK :   do OK postupujú     ví� azné  dru�stvá ZŠ z jednotlivých kvalifikácií 
PODMIENKA Ú� ASTI : súpiska hrá� ov  zo školského portálu  s dátumami  ich narodenia, s uvedením zodpovedného pedagóga  

podpísaná a potvrdená  riadite�stvom  ZŠ -  �iadame   odovzda�  usporiadate�ovi  kvalifikácie  
 (NA ŠKOLSKÝ PORTÁL MUSÍTE NAHODI�  SÚPISKU U�  27. januára  2013  ! ) 
SYSTÉM HRY :  hrá sa pod�a pravidiel  volejbalu  a týchto propozícií 
ROZHODCOVIA:   v kvalifika� ných skupinách   si navzájom rozhodujú u� itelia TV 
TERMÍNY KONANIA :  kvalifikácie sa  musia uskuto� ni�  do  15.2. 2013 
   a/  termíny konania  jednotlivých kvalifikácií  si dohodne usporiadate�   s ú� astníkmi  

b/  termíny konania jednotlivých  kvalifikácií si �iadame nahlási�  do CV�    minimálne 2 dni pred     
     uskuto� nením 
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POISTENIE : ú� astníci štartujú na vlastné poistenie a zodpovednos� vysielajúcej  školy, ka�dý ú� astník  musí ma�  pri sebe kartu 

poistenca, za dodr�iavanie  pokynov usporiadate�a a dodr�iavania vnútorného poriadku usporiadate�skej školy je 
zodpovedný  riadite�om ZŠ poverený pedagogický pracovník – ako vedúci dru�stva. Za zdravotnú spôsobilos� 
hrá� ov zodpovedá   riadite�stvo ZŠ.   

HRADA NÁKLADOV: cestovné bude preplatené na základe platných  cestovných lístkov  (aj spiato� ných)  - �IADAME DORU� I�  
DO CV�  ELÁN  DO  7 dní po skon� ení akcie  – preplatenie je nutné si dohodnú� s p. Bukovskou , Don� ova 1, 
Ru�omberok ,  � .t.  044/  423 38 00   , 0914 335 961. 

POZNÁMKA:  - usporiadate� kvalifikácie preberie od prítomných pedagógov ZŠ súpisky hrá� ov  zo školského portálu    
a spolu   s prilo�enou  tabu�kou  s výsledkami a vyhodnotením  svojej skupiny odovzdá  do CV�  Elán  ( 
OŠaTV )  najneskôr tri dni po  uskuto� není svojej kvalifika� nej skupiny, výsledky nahlási bezprostredne   
po    skon� ení  kvalifikácie 
- v prípade, �e sa nezú� astníte kvalifikácie -  obratom nám  dajte na   vedomie, aby sme danú situáciu mohli     
  hne�  rieši�.  

 
Katarína BAJTALOVÁ      v.r.                            Mgr. Pavol SVR� EK        v.r. 
OR SAŠŠ  Ru�omberok              CV�  ELÁN Ru�omberok                 
  


