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P R O P O Z Í C I E 

obvodného  kola v basketbale žiačok ZŠ 
 
I.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA  
 
VYHLASOVATEĽ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR  
ORGANIZÁTOR:  z poverenia  KŠÚ v Žiline  organizujú :  CVČ Elán a OR SAŠŠ  v Ružomberku 
SPOLUORGANIZÁTORI: Riaditeľstvo ZŠ Zarevúca  Ružomberok 
 
TERMÍN KONANIA : 12.   február   2013  
MIESTO KONANIA : Ružomberok – telocvičňa  T l8  - Plavisko 47 
HODINA KONANIA: 7. 30    -  8. 00 hod. -   prezentácia, porada  vedúcich  s organizátormi  a žrebovanie  
                                       / klubovňa CVČ Elán /   
                  8. 00 hod. -   otvorenie a organizačné pokyny 
                  8.15  hod.  -   rozcvičenie  
                                                              8. 30 hod.  -   prvý zápas  
                                13. 30 hod. -   predpokladaný záver turnaja      
 
VEKOVÁ KATEGÓRIA: žiačky narodené  1. 1. 1997 a mladšie 
 
II. TECHNICKÉ  USTANOVENIA  
 
ÚČASŤ na OK:                ZŠ, ktoré si postup vybojovali v kvalifikácii – celkom  5  družstiev   ZŠ .  
 
PODMIENKA ÚČASTI : súpiska  12 členného družstva zo školského portálu s uvedením dátumov narodenia všetkých 

členiek   družstva,  s číslami   ich dresov, s uvedením mena zodpovedného  pedagóga, 
prípadne aj trénera ,  podpísaná a potvrdená   riaditeľstvom ZŠ  - odovzdať pri prezentácii 
v deň konania.  

PREDPIS: hrá sa podľa  pravidiel basketbalu a  týchto propozícií,  
SYSTÉM TURNAJA : každý s každým –  celkom 10 zápasov     (hrací čas  bude dohodnutý  na porade vedúcich ZŠ). 
 
VÝSTROJ HRÁČOK: každé družstvo štartuje v jednotných  očíslovaných dresoch  a  každé družstvo si musí 

priniesť  označené lopty na rozcvičenie, 
 (organizátor predloží 1  hraciu loptu  hlavému rozhodcovi pred začiatkom zápasu).                                                   
 
III. ORGANIZA ČNÉ 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. Za zdravotnú spôsobilosť hráčov zodpovedá   riaditeľstvo ZŠ.   

ÚHRADA NÁKLADOV: cestovné bude preplatené na základe platných  cestovných lístkov  (aj spiatočných)  - ŽIADAME DORUČIŤ DO 
CVČ ELÁN  DO  7 dní po skončení akcie  – preplatenie je nutné si dohodnúť s p. Bukovskou , Dončova 1,  
Ružomberok ,                                č.t.  044/  423 38 00   , 0914 335 961 

POZNÁMKA:  1.  prosíme upozorniť žiakov a 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. Pavol  SVRČEK v.r.  
OR SAŠŠ  Ružomberok      riaditeľ  CVČ ELÁN Ružomberok  
 


