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P R O P O Z Í C I E 
krajského kola v basketbale žiačok ZŠ  

 
I.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 
VYHLASOVATEĽ :   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  a SAŠŠ  SR 
ORGANIZÁTOR :   z poverenia KŠÚ  Žilina : CVČ Elán  a OR SAŠŠ  Ružomberok 
SPOLUORGANIZÁTOR :  MBK  Ružomberok 

TERMÍN KONANIA  :  22. február  2013 

MIESTO KONANIA  :  Ružomberok – športová hala  CVČ Elán,  Plavisko 47 
PREZENTÁCIA :   klubovňa CVČ Elán  - ŠH   
 
HODINA KONANIA :  8.00   –     8.30 hod. - prezentácia, porada vedúcich družstiev a žrebovanie 
       8.30 hod. - porada vedúcich družstiev a žrebovanie 

 8.45 hod. - slávnostné otvorenie, organizačné pokyny 
             9.00 hod. - prvý vyžrebovaný zápas  
                                  14.30 hod. - predpokladaný záver          
 
KATEGÓRIA :   žiačky ZŠ narodené  1. 1. 1997 a mladšie 
ÚČASŤ NA KK :   víťazné družstvá ZŠ z kvalifikácií do KK – celkom 5 družstiev z 5 regiónov 
PODMIENKA ÚČASTI :  1.       prosíme telefonicky nahlásiť účasť a počet účastníkov (aj vedúcich)    najneskôr však   

          20. 2. 2013 do   11.00 hod.   
2.       súpiska 12 členného  družstva žiačok ZŠ zo školského portálu s uvedením dátumov  

narodenia  všetkých členiek družstva, s číslami ich dresov, s uvedením 2 mien  
zodpovedných vedúcich,  podpísaná a potvrdená riaditeľstvom ZŠ – odovzdať pri  
prezentácii  v deň konania.   

II. TECHNICKÉ  USTANOVENIA     
 
PREDPIS   :   hrá sa podľa pravidiel basketbalu a týchto propozícií. 
SYSTÉM HRY : systémom každý s každým ,  hrací čas dohodneme v deň konania podľa počtu prihlásených 

regiónov  .   
VÝSTROJ HRÁČIEK :    každé družstvo štartuje v jednotných  očíslovaných dresoch.  
 
III. ORGANIZAČNÉ POKYNY    
 
FINANČNÉ ZABEZPEČENIE :  KŠÚ ŽILINA  - vecné odmeny, občerstvenie, cestovné a rozhodcovské,  

CVČ Elán – MTZ, diplomy, pitný režim. 
ÚHRADY :                                         hromadné  vyúčtovanie cestovného s cestovnými lístkami tam aj späť a  s uvedením 

adresy doručenia, prípadne čísla účtu, na ktorý majú byť zaslané financie POSLAŤ  alebo   
DORUČIŤ DO CVČ ELÁN   najneskôr   1. marca 2013 . 

                                                               adresa :  CVČ ELÁN  DONČOVA 1 – p. Bukovská Mária   ( 0914 335 961 ) 
  034 01  RUŽOMBEROK 

POISTENIE: účastníci musia mať so sebou kartu poistenca a turnaja sa zúčastňujú na vlastné poistenie.  
          Za zdravotný stav a spôsobilosť účastníkov – žiačok  ZŠ zodpovedá riaditeľstvo ZŠ. 

POZNÁMKY:  1.        prosíme upozorniť žiačky, aby si so sebou nebrali žiadne cennosti, za ich   prípadnú stratu   
                                                                                 nezodpovedáme  

2.        prosíme o dochvíľnosť na prezentáciu 
3.        za disciplínu a dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov, zásad  a  pokynov   
           organizátorov zodpovedajú počas celého turnaja vedúci jednotlivých družstiev ZŠ 
4.       organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách, ak to bude nevyhnutné. 

  
 
Katarína  Bajtalová         v.r.                   Mgr.  Pavol   Svrček  v.r. 
OR SAŠŠ  Ružomberok                CVČ Elán Ružomberok                    

  
 


