Okresný úrad Prešov – odbor školstva, Školský úrad Poprad,
MsÚ Poprad – odb. školstva, mládeže a športu
Spojená škola Mierová Svit, ZŠ Komenského Poprad

PROPOZÍCIE
obvodových kôl a okresného kola v basketbale žiakov
základných škôl v šk. roku 2018/2019
a zároveň 16. ročníka Žiackej ligy mesta Poprad pre prihlásené školy

A) Všeobecné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ:
2. Organizátor:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Poprad
obvodové kolá: škola uvedená v prehľade skupín na prvom mieste,
v rámci ŽLMP všetky školy v skupine v poradí ako sú uvedené.
okresné kolo - Spojená škola Mierová Svit
3. Termíny:
obvodové kolá: 18.12.2018 - 25.2.2019
okresné kolo: 28.2.2019 o 8,00 h.
finále ŽLMP: marec 2019 u niektorého z víťazov skupiny ŽLMP
Organizátor obvodového kola určí a dohodne termín a začiatok zápasov
telefonicky.
Skupiny I. a II. hrajú v rámci Žiackej ligy mesta Poprad viackolovo, pričom
organizátormi jednotlivých kôl sú školy v poradí, v akom sú uvedené v
prehľade skupín! V III. skupine je organizátorom ZŠ Spišská Teplica.
4. Kategórie:
žiaci základných škôl a 8r. gymnázií narodení 01.01.2003 a ml.
5. Organizačný výbor : Mgr. Elena Berezovskijová riaditeľka školy a riaditeľka turnaja OK
PaedDr. Peter Klempa, Mgr. Ladislav Potočný,
6. Skupiny:
I. ZŠ Komenského PP „B“, ZŠ Jarná, ZŠ Tajovského, ZŠ Sp. Sobota,
II. ZŠ Francisciho, ZŠ Dostojevského, ZŠ Veľká
III. ZŠ Spišská Teplica, 8r GPDT, ZŠ Komenského Svit
Nasadenie a žrebovanie skupín ŽLMP sa uskutočnilo 17.12.2018.
7. Ekonomické zabezpečenie: náklady na okresné kolo hradí organizátorská škola z prostriedkov
Odb. školstva OÚ Prešov, na základe riadne uzatvorenej dohody. Cestovné
hradí vysielajúca škola. Náklady na finále ŽLMP hradí mesto Poprad.
B) Technické ustanovenia
1. Účastníci:
družstvo tvorí max. 12 hráčov a 1 vedúci.
2. Podmienky účasti: škola min. 48 h pred termínom prvého turnaja vloží svoju súpisku na
www.skolskysport.sk a vytlačenú a potvrdenú riaditeľom školy ju predloží pri
prezentácii každého turnaja.
V prípade družstva ZŠ Komenského "B" tvoria družstvo hráči, ktorí spĺňajú
podmienku veku narodenia 01.01.2004 a ml.
3. Pravidlá:
súťaží sa podľa platných pravidiel SBA pre žiakov a týchto propozícií. Počet
hráčov na ihrisku počas zápasov v skupinách – 4. Vedúci družstiev na
úvodnej porade pred konkrétnym turnajom sa môžu dohodnúť (napr. keď sa
bude hrať turnaj vo veľkej telocvični na ZŠ Komenského a pod.) na
originálnom počte hráčov – 5, teda rovnakom ako bude vo finále.
4. Hrací systém:
v skupinách i finále každý s každým.
5. Výstroj:
družstvo musí mať jednotné dresy s číslami, hracie lopty zabezpečí
organizátor. Na rozcvičenie nie je organizátor povinný zabezpečiť lopty.

6. Prihlášky:
7. Postup:

8. Protesty:

školy boli zaradené do súťaže na základe oficiálnej prihlášky na začiatku
šk. roka 2018/2019.
do okresného kola postupujú víťazi skupín. Vedúci víťazného družstva zašle
ihneď po obvodovom kole, najneskôr do 25.2.2019, vo vlastnom záujme
poradie v skupine na adresu: Spojená škola, Mierová 134, 059 21 Svit alebo
na zs@zsmierusvit.edu.sk a výsledkovú tabuľku zasiela organizátor na
sport@msupoprad.sk.
Z rozhodnutia odbornej komisie OÚ OŠ budú družstvo ZŠ Komenského "A"
Poprad a ZŠ Mierová Svit (ako organizátor) priamo nasadené do okresného
kola. Ak v skupine č. II. bude aktuálnym postupujúcim Komenského "B"
Poprad, tak do OK postúpi druhé družstvo zo skupiny, postup do finále ŽLMP
to však neovplyvní. Do finále ŽLMP postupujú prví dvaja z I. skupiny a víťaz
II. skupiny.
Víťaz okresného kola postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční v
Levoči od 4. do 8.3.2019.
podať do 15 min. po skončení zápasu, s vkladom 10,- €.

C. Rôzne ustanovenia:
1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Organizátor zabezpečí lekárničku.
Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej
školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.
2. Rozhodcov určí organizátor obv. kola z radov skúsených učiteľov TV. Rozhodcov na OK určí
organizátor. ŽLMP sa riadi samostatnými fin. pravidlami určenými MsÚ Poprad.
3. Disciplinárne priestupky a priestupky voči pravidlám rieši hl. rozhodca, odvolania voči nim alebo
priestupky nad rámec kompetencie rozhodcu rieši disciplinárna komisia v zložení riaditeľka
turnaja vo finále OK, hlavný rozhodca a organizátor – Mgr. Ladislav Potočný, v súlade
s disciplinárnym poriadkom SAŠŠ akceptovaným MŠVVaŠ SR. Okresnou disciplinárnou
komisiou je OR SAŠŠ alebo ňou vytvorená skupina odborníkov.

Mgr. Elena Berezovskijová
riaditeľka
Spojená škola Mierová Svit

PhDr. Jozef Pavlík
predseda odb. komisie OÚ OŠ
pre okres Poprad

