
                                   OBVODNÝ ÚRAD ŽILINA  – odbor školstva, Komenského 35,  ŽILI NA                    
                                CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  V RUŽOMBERKU 

    Číslo spisu :     Evidenčné číslo:            Vybavuje :              Telefón / Fax      E – mail :                             Ružomberok 
   2013/0047              2013/0176   Katarína Bajtalová           044 4323415         cvcrbksport@gmail.com                  8.3. 2013 

                                  0903 682 488          
 

 
 

PROPOZÍCIE 
obvodného kola vo volejbale žiačok  ZŠ 

 
I.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

 
VYHLASOVATEĽ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
ORGANIZÁTORI:  z poverenia OÚ-OŠ v Žiline organizujú : CVČ Elán a OR SAŠŠ  Ružomberok 
SPOLUORGANIZÁTOR: Riaditeľstvo Gymnázia sv. Andreja  Ružomberok  

TERMÍN KONANIA: 20. marec  2013   

MIESTO KONANIA: Ružomberok –  telocvičňa  Gymnázia sv. Andreja, Námestie A. Hlinku, 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   

                14.00 hod.  - predpokladaný záver turnaja   
PREZENTÁCIA:  v kabinete uč. TV   
PODMIENKA ÚČASTI:  žiačky ZŠ   narodené :   1. 1. 1997 a mladšie 

- súpiska 12 členného družstva hráčok zo školského portálu, s uvedením   dátumov  narodenia  
  všetkých členiek družstva, s číslami dresov, s uvedením   mena zodpovedného pedagóga  
  a podpísaná a potvrdená riaditeľstvom ZŠ    (odovzdať  v deň konania na prezentácii ) 

ÚČASŤ .  víťazi  kvalifikačných skupín :  1.  ZŠ s MŠ Ľubochňa 
       2. ZŠ Bystrická cesta Ružomberok 
       3. ZŠ sv. Vincenta Ružomberok 
       4. ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 
II. TECHNICKÉ  USTANOVENIA 
 
PREDPIS:  hrá sa podľa pravidiel volejbalu a týchto propozícii. 
SYSTÉM HRY:  každý s každým - celkom 4 postupujúce družstvá ZŠ  z kvalifikácií  -6 zápasov  
VÝSTROJ HRÁČOV: každé družstvo štartuje v jednotných očíslovaných dresoch. 
   Každé družstvo musí mať vlastné lopty na rozcvičenie ! ! ! 

Organizátor predloží 1 hraciu loptu hlavnému  rozhodcovi .  
 
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 súťažiacim hradí vysielajúca organizácia ( ZŠ ) 
na základe zmluvy č.19/OŠ/2013 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ 

  OÚ - odboru školstva Žilina a CVČ Elán Ružomberok  sa  c e s t o v n é   účastníkom obvodného kola od 
1. 3.2013  n e p r e l á c a   

   

POZNÁMKY: 1. prosíme upozorniť  žiačky,  aby si so sebou  nebrali žiadne cennosti , za ich stratu  
                nezodpovedáme 
2. prosíme o dochvíľnosť na prezentáciu 
3.            za zdravotnú spôsobilosť  hráčov zodpovedá riaditeľstvo ZŠ  
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 
   


