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PROPOZÍCIE 

obvodného kola vo volejbale žiačok SŠ 
 

I.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 
VYHLASOVATEĽ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, SAŠŠ 
ORGANIZÁTORI:  z poverenia OÚ Žilina – odbor školstva organizujú : MÚ OŠaŠ, CVČ Elán, OR SAŠŠ Ružomberok 
SPOLUORGANIZÁTOR: Riaditeľstvo ŠÚV a SŠ  Ružomberok  

TERMÍN KONANIA: 5. marec  2013    
MIESTO KONANIA: Ružomberok –  telocvičňa ŠÚV a SŠ  Ružomberok  / ul. S.Viatora / 
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   

              14.00 hod.  - predpokladaný záver turnaja   
PREZENTÁCIA:  v kabinete uč. TV   Spojenej školy Ružomberok 
VEKOVÁ KATEGÓRIA : študentky  narodení    1.1. 1993 a mladšie 
 
PRIHLÁŠKY :  1. potvrdenie účasti SŠ  na uvedených  telefónnych číslach, alebo mailom, najneskôr  

    však   1.3. 2013  do 11. 00 hod.   
  2. zostavenie súpisky na školskom portáli najneskôr 4.3. 2013 
 
PODMIENKA ÚČASTI : súpiska  zo školského portálu 12  členného družstva s uvedením dátumov narodenia 

všetkých členiek  družstva,  s číslami   ich dresov, s uvedením mena zodpovedného pedagóga,   
podpísaná a potvrdená   riaditeľstvom SŠ  - odovzdať pri prezentácii v deň konania 

      II. TECHNICKÉ  USTANOVENIA 
 
PREDPIS:  hrá sa podľa pravidiel volejbalu a týchto propozícii. 
SYSTÉM HRY:  dohodneme v deň konania na porade vedúcich podľa počtu účasti SŠ 
VÝSTROJ HRÁČOV: každé družstvo štartuje v jednotných očíslovaných dresoch. Každé družstvo musí mať 

vlastné lopty na rozcvičenie ! ! ! Spoluorganizátor – usporiadateľské školy  predložia 1 
hraciu loptu hlavnému   rozhodcovi v každej telocvični.  

 
       III. ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
POISTENIE: účastníci ŠŠS musia mať pri sebe kartu poistenca, na obvodnom kole  sa účastníci zúčastňujú  

len na vlastné  poistenie. 
POZNÁMKY: 1. prosíme upozorniť   študentky, 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  a vnútorného poriadku usporiadateľských škôl zodpovedajú poverení 
pedagógovia – vedúci družstiev 

4. organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách, ak to bude nevyhnutné 
 
      
 
 
Katarína Bajtalová v. r.      Mgr. Svrček   Pavol   v. r. 
OR SAŠŠ  Ružomberok      CVČ Elán Ružomberok  
  
 


