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 P R O P O Z Í C I E 
 

         OKRESNÉHO  KOLA  VO  VOLEJBALE  ŠTUDENTIEK  SŠ 
 
VYHLASOVATEĽ :  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  a SAŠŠ  Bratislava 
ORGANIZÁTOR :   z poverenia OÚ-OŠ  v Žiline organizuje CVČ Elán Ružomberok 
SPOLUORGANIZÁTOR:  Riaditeľstvo SŠ a ŠÚV Ružomberok 
 

TERMÍN KONANIA:  9.  február   2018     -  piatok 
MIESTO KONANIA:  Ružomberok – telocvične SŠ a ŠÚV na ul. S. Viatora 
HODINA KONANIA:   8.00 – 8.15 hod. - prezentácia, v kabinete uč. TV Spojenej školy 
               8.15 – 8.30 hod. - žrebovanie, porada vedúcich 
                                            8.45 hod. - otvorenie a priebeh turnaja 
    
KATEGÓRIE:    kategória: študentky SŠ narodené   1.1. 1998  -  31.12.2004   
     
ÚČASŤ NA OK:  12 členné družstvá a 1 vedúci za každú SŠ 
 
PRIHLÁSENÉ SŠ   1. Gymnázium sv. Andreja RK 
NA ŠK. PORTÁLI :  2. Gymnázium Š. Moyzesa RK 
   3. Obchodná akadémia RK 
   4. Spojená škola RK 
   5. Škola úžitkového výtvarníctva RK 
   6. SZŠ M. T. Schererovej Ružomberok 
 

PRIHLÁŠKY:  PRIHLÁSIŤ sa a zároveň POTVRDIŤ SVOJU ÚČASŤ môžete telefonicky alebo mailom  
n a j n e s k ô r   do  7. 2. 2018 – ŽIADAM NAHLÁSIŤ POČET ÚČASTNÍKOV !!!!!!!   

 
SÚPISKY: Pri prezentácii odovzdáte  SÚPISKU družstva, ktorá musí byť  potvrdená podpisom a pečiatkou 

riaditeľstva SŠ. 
- súpisku  je potrebné a nutné spracovať na školskom portáli  minimálne deň pred konaním OK  !!! 

 
PRAVIDLÁ :  - hrá sa podľa pravidiel volejbalu a týchto propozícii 
   - systém turnaja bude dohodnutý na porade vedúcich družstiev na základe počtu prihlásených SŠ 
   - každé družstvo štartuje v jednotných očíslovaných dresoch 
   - každé družstvo si prinesie so sebou vlastné lopty na rozcvičenie 
                                    
POISTENIE:  - za pretekárov a ich zdravotnú spôsobilosť zodpovedá vysielajúca škola  
  - účastníci musia mať  so sebou kartu poistenca 
 - každý účastník štartuje na vlastné poistenie 
 
POZNÁMKY :           - prosíme o dochvíľnosť na prezentáciu 

- prosíme upozorniť účastníkov, aby si so sebou nebrali žiadne cennosti, za ich stratu   
  organizátor nezodpovedá    
- za disciplínu a za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a vnútorných predpisov haly 
  a pokynov organizátora zodpovedajú poverení pedagógovia zúčastnených škôl 
- organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách, ak to bude nevyhnutné 

 
FINANČNÉ ÚHRADY : - MTZ, rozhodcovské, občerstvenie, pitný režim a ceny víťazom        
          
 
Iveta MACEKOVÁ  v.r.                 Mgr. Pavol  SVRČEK v r.      
CVČ Elán Ružomberok              CVČ ELÁN  Ružomberok  
    

mailto:cvcrbksport@gmail.com

