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P R O P O Z Í C I E 
obvodného  kola v basketbale  študentov  SŠ 

 
 
I.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

 
VYHLASOVATEĽ :  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  SAŠŠ SR  
ORGANIZÁTOR :  z poverenia  KŠÚ v Žiline : CVČ Elán – OŠaTV  a OR SAŠŠ v Ružomberku 
SPOLUORGANIZÁTORI: Mestský basketbalový klub Ružomberok 
 

TERMÍN KONANIA : 23. január 2013 -  študenti    SŠ  

MIESTO KONANIA : Ružomberok – športová hala  T 18   Plavisko 47 
HODINA KONANIA : študenti:    7. 45 hod.    -   prezentácia, porada vedúcich, žrebovanie, priebeh zápasov  

 ZÁVER:       predpoklad:         14.00 hod.       
 
VEKOVÁ KATEGÓRIA : študenti narodení    1.1. 1993 a mladší 
 
PRIHLÁŠKY :  1. potvrdenie účasti SŠ  na uvedených  telefónnych číslach, alebo mailom, najneskôr  

    však   16.1. 2013  do 11. 00 hod.   
  2. zostavenie súpisky na školskom portáli najneskôr 22.1.2013 
 
PODMIENKA ÚČASTI : súpiska  zo školského portálu 10  členného družstva s uvedením dátumov narodenia 

všetkých členov  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 basketbalu a  týchto propozícií.  Systém turnaja  a hrací čas  
                                              bude dohodnutý  na porade vedúcich SŠ  na základe počtu zúčastnených SŠ  
 
VÝSTROJ HRÁČOV : Každé družstvo štartuje v jednotných  očíslovaných dresoch. 
 Každé družstvo si musí priniesť  označené lopty na rozcvičenie. 
 Organizátor predloží 1  hraciu loptu  hlavému rozhodcovi pred začiatkom zápasu.                                                  

 

       III. ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 

POISTENIE :  Účastníci ŠŠS musia mať so sebou kartu poistenca a občiansky preukaz 
POZNÁMKY :  1. prosíme o dochvíľnosť na prezentáciu 
  2. prosíme upozorniť študentov, aby si so sebou nebrali žiadne cennosti, 

     za ich stratu nezodpovedáme 
3. za disciplínu a dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov, zásad  a pokynov    
    organizátorov zodpovedajú poverení pedagógovia, za zdravotnú spôsobilosť 
    hráčov  zodpovedá vedenie školy 
4. organizátor si vyhradzuje právo zmeny  v propozíciách,  ak to bude  nevyhnutné  
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