
                                    

                                    CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  V  RUŽOMBERKU  
          Vybavuje :      Telefón :                E-mail :          Ružomberok 

                       I.Maceková                  0914 335 968                   cvcrbksport@gmail.com            17.10. 2022 

 
 

 P R O P O Z Í C I E 
 

     MAJSTROVSTVÁ  OKRESU  VO  VOLEJBALE  CHLAPCOV  ZŠ 
 
 
 
ORGANIZÁTOR :   Centrum voľného času Elán Ružomberok 
SPOLUORGANIZÁTOR:  ZŠ Bystrická cesta Ružomberok a Volejbalový klub VK ONE Ružomberok 
 

TERMÍN KONANIA:  8.  november   2022    -  utorok 
MIESTO KONANIA:  Ružomberok – telocvične ZŠ Bystrická cesta 
 
HODINA KONANIA:   8.00 – 8.30 hod. - prezentácia 
               8.30 – 8.45 hod. - žrebovanie, porada vedúcich 
                                            9.00 hod. - otvorenie a priebeh turnaja 
    

KATEGÓRIA:    chlapci :  5. – 9. ročník ZŠ  narodení   1. 1. 2007  -  31. 12. 2012 

       
ÚČASŤ :   - 12 členné družstvá a 1 vedúci za každú ZŠ 
   - prihlásené školy : ZŠ Zarevúca – ZŠ Bystrická cesta – ZŠ Klačno – ZŠ L. Sliače – ZŠ L. Teplá 
        ZŠ Lisková – ZŠ Likavka – ZŠ Ľubochňa – Gymnázium Š. Moyzesa   
      

PRIHLÁŠKY:  POTVRDIŤ SVOJU ÚČASŤ môžete telefonicky alebo mailom do 26. 10. 2022  
 na cvcrbksport@gmail.com – 0914 335 968  
 
SÚPISKY: Pri prezentácii odovzdáte  SÚPISKU družstva, ktorá musí byť  potvrdená podpisom a pečiatkou 

riaditeľstva ZŠ. 
 
PRAVIDLÁ :  - hrá sa podľa pravidiel volejbalu a týchto propozícii 
   - hrací systém sa určí podľa počtu prihlásených družstiev na porade vedúcich družstiev 
   - každé družstvo štartuje v jednotných očíslovaných dresoch 
   - každé družstvo si prinesie so sebou vlastné lopty na rozcvičenie 
                                    
POISTENIE:  - za hráčov 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 chlapcov, 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 

 
CESTOVNÉ :  - na náklady vysielajúcej školy        
  
          
 
 
Iveta MACEKOVÁ                   Mgr. Pavol  SVRČEK       
OŠaTV CVČ Elán Ružomberok             riaditeľ CVČ ELÁN  Ružomberok 
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