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P R O P O Z Í C I E 

semifinálových kôl  vo vybíjanej žiačok ZŠ 
 
 

VYHLASOVATEĽ :  Ministerstvo školstva SR  Bratislava 
ORGANIZÁTORI :  z poverenia KŠÚ v Žiline organizujú : MÚ OŠMaŠ,  CVČ Elán Ružomberok 
USPORIADATELIA :  Riaditeľstvá ZŠ : ZŠ Likavka,  ZŠ Zarevúca RK,   ZŠ Klačno  RK   a     ZŠ Dočova RK 

1. sfsk 1.  ZŠ Likavka 
      2. ZŠ Liptovské  Revúce 
      3. ZŠ Lisková 
                  
     2. sfsk 1. ZŠ  Zarevúca Ružomberok  
      2. Gymnázium Š. Moyzesa  Ružomberok    
      3. Súkromná   ZŠ 
      4. Š  Liptovská  Osada 
         
     3. sfsk 1.  ZŠ  Klačno  Ružomberok 
      2. ZŠ  Liptovské Sliače 
      3. ZŠ  Liptovská  Lúžna  
  
     4.  sfsk  1. ZŠ  Dončova  Ružomberok 
      2. ZŠ  Bystrická cesta Ružomberok     
      3. ZŠ  Liptovská  Teplá 
      4. ZŠ sv. Vincenta  Ružomberok 
PODMIENKA ÚČASTI   :  súpiska hráčov s dátumami  ich narodenia, s menom vedúceho družstva, podpísaná  

a potvrdená  riaditeľstvom  ZŠ 
DRUŽSTVO  :  tvorí 10 hráčok -  narodených  1.1.1998 – 31.12.1999  
TERMÍNY KONANIA : -semifinálové kolá  sa musia uskutočniť do 7.   apríla   2011  

-termíny jednotlivých semifinálových kôl  si dohodne organizátor s  účastníkmi v skupine 
  termíny konania jednotlivých semifinálových kôl  žiadame nahlásiť  do CVČ 2 dni  
  pred uskutočnením a výsledky doručiť do CVČ ( hneď po skončení – telefonicky na hore  
  uvedené telef. čísla)  

SYSTÉM HRY  :  hrá sa podľa pravidiel vybíjanej a týchto propozícií 
POISTENIE  :  účastníci štartujú na vlastné poistenie a zodpovednosť vysielajúcej školy, každý účastník 

 musí mať  pri sebe kartu poistenca 
ÚHRADA NÁKLADOV :  cestovné bude preplatené po uskutočnení semifinálových kôl  po dohode s p. Bukovskou 

na základe platných cestovných lístkov a odovzdaní vyhodnotení organizátorov (044 43 23 800) 
ROZHODCOVIA :   na  semifinálových kolách   si navzájom rozhodujú učitelia TV 
POSTUP NA OK :   do obvodného kola postúpi  6  družstiev   - z prvej skupiny   len víťaz 

- z druhej skupiny prvé dve družstvá  
- z tretej skupiny len víťaz 
- zo štvrtej skupiny prvé dve drzžstvá 

POZNÁMKA :   1/   z druhej a štvrtej skupiny postupujú prvé dve družstvá len v tom prípade, že sa  
                     semifinálového  kola zúčastnia 4 ZŠ 

2./  usporiadateľ  semifinálového kola zozbiera od prítomných ZŠ súpisky hráčov 
         a spolu s tabuľkami s  vyhodnotením a výsledkami obvodného kola odovzdá 

     do CVČ na odd. ŠaTV do 2 dní po uskutočnení  
POZOR !!!  :  - v prípade, že sa semifinálového kola nezúčastníte, obratom nám dajte na  

  vedomie, aby sme danú situáciu mohli hneď riešiť  
- organizátor obvodného kola odovzdá postupujúcemu víťazovi skupiny 
   p r o p o z í c i e   obvodného kola, ktoré sú prílohou pre organizátorov sfsk 

 
 
 
Katarína Bajtalová   Mgr. Vladimír Pančík   Ing. Jozef Pažítka 
CVČ Elán Ružomberok  riaditeľ CVČ ELÁN Ružomberok  vedúci OŠMaŠ MÚ  Ružomberok 

 
 


