Školský úrad Poprad, MsÚ Poprad - referát mládeže a športu
Spojená škola – Základná škola, Letná, Poprad

PROPOZÍCIE–
obvodových kôl a okresného kola vo volejbale žiakov a žiačok
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
obvodové kolá – školy uvedené v prehľade skupín na prvom mieste
okresné kolo - dievčatá Spojená škola - ZŠ Letná Poprad
- chlapci Spojená škola - ZŠ Letná Poprad
3. Termíny a miesto: obvodové kolá: 10.1.2019 - 21.3.2019
okresné kolo: chlapci 8.4.2019 o 8,15 h. Prezentácia 7,45 – 8,10 h.
dievčatá 8.4.2019 o 8,15 h. Prezentácia 7,45 – 8,10 h.
Okresné kolo sa uskutoční v telocvični SŠ Letná alebo v šp. hale Aréna Poprad ak
bude voľný termín, o čom budú postupujúce školy včas informované.
Organizátor obv. kola určí termín a začiatok zápasov telefonicky, minimálne
týždeň vopred. Skupiny A a B hrajú dlhodobo v rámci Žiackej ligy mesta Poprad.
Organizátormi 1. kola a zároveň ŠTK skupiny, čiže koordinátormi termínov a
zodp. za výsledky vo svojej skupine sú školy uvedené v prehľade skupín na prvom
mieste! 2., 3., príp. 4. kolo (ktoré nie je podmienkou ligy) organizujú školy
uvedené v prehľade skupín na druhom, treťom, resp. štvrtom mieste. Skupiny C a
D hrajú jednokolovo a organizátor rozhodne o termíne, ktorý včas oznámi
ostatným družstvám v skupine!
4. Kategórie:
Žiaci a žiačky základných škôl a 8r. gymnázií po kvartu narodení 1.1.2003 a ml.
5. Riaditeľstvo turnaja:
PaedDr. Viera Grohová, riaditeľka školy
Mgr. Andrej Vojčík
6. Skupiny:
dievčatá
A.ZŠ Dostojevského, Spojená škola Letná, ZŠ Francisciho,
B. ZŠ Jarná, ZŠ Komenského, ZŠ Spišská Sobota,
C. 8r. Gymnázium DT Poprad, ZŠ Spišské Bystré, ZŠ Spišská Teplica
D. ZŠ Komenského Svit, Spojená škola Mierová Svit, ZŠ Liptovská Teplička,
chlapci
A. ZŠ Jarná, ZŠ Spišská Sobota, ZŠ Francisciho,
B. Spojená škola Letná, ZŠ Komenského, ZŠ Dostojevského, ZŠ Matejovce
C 8r. Gymnázium DT Poprad, ZŠ Veľká, ZŠ Spišské Bystré, ZŠ Spišská Teplica
D. Spojená škola Mierová Svit, ZŠ Komenského Svit, ZŠ Liptovská Teplička
7. Ekonomické zabezpečenie:
obvodové kolá – na náklady vysielajúcej školy.
Okresné kolo – náklady, okrem cestovného, hradí organizátorská škola
z prostriedkov OÚ OŠ Prešov na základe uzatvorenej zmluvy.
B) Technické ustanovenia
1. Účastníci:
družstvo tvorí 12 hráčov a 1 vedúci.
2. Podmienka účasti: súpiska vložená na www.skolskysport.sk najneskôr 48 hodín pred príslušným
turnajom obvodového kola a potvrdená riaditeľom školy a vytlačená s
uvedeného portálu s podpismi v časti poznámka, predložená pri prezentácii,
obsahujúca meno, priezvisko a dátum narodenia.

3. Pravidlá:
4. Hrací systém:
5. Výstroj:
6. Postup:

7. Protesty:
8. Prihlášky:

hrá sa podľa pravidiel volejbalu a tohto rozpisu, na 2 víťazné sety, prípadný tretí
set do 15 bodov. Za víťazstvo 2:0 a 2:1 = 2 body; za prehru 1:2= 1 bod; za prehru
0:2 = 0 bodov
v skupinách i finále každý s každým.
družstvo musí mať jednotné dresy s číslami, hracie lopty zabezpečí organizátor.
Na rozcvičenie nie je organizátor povinný zabezpečiť lopty.
víťazné družstvá (v ŽLMP z dlhodobej súťaže) v obv. kolách postupujú do
okresného kola. Organizátor alebo víťaz príslušnej skupiny zašle ihneď po
odohraní, u dievčat najneskôr do 20.3.2019 a u chlapcov najneskôr do
27.3.2019 výsledky na sport@msupoprad.sk a riadne vyplnené a podpísané
skrátené zápisy o zápasoch v skupine na adresu: Mgr. Andrej Vojčík Spojená
škola ZŠ Letná Poprad (info:0904996929 andrej.vojcik@hotmail.com ).
Ak si družstvá ZŠ Letná nevybojujú postup zo skupiny budú priamo nasadené do
okresného kola ako organizátor. Do finále ŽLMP u dievčat postupujú víťazi
skupín a víťaz barážového dvojzápasu družstiev z druhých miest a u chlapcov
postupuje víťaz A skupiny a prví dvaja zo skupiny B. Víťazi OK postúpia do
krajského kola ktoré sa uskutoční pre dievčatá 16.4.2019 v Prešove a pre
chlapcov 11.4.2019 vo Svidníku.
podať do 15 min. po skončení zápasu, v OK s vkladom 10,- €.
školy boli zaradené do súťaže na základe vlastnej prihlášky na začiatku šk. roka a
zaregistrovania sa na portáli www.skolskysport.sk do 30.9.2017.
Nasadenie a dožrebovanie do skupín sa uskutočnilo 7.1.2019. Postupujúce školy
do OK musia organizátorovi potvrdiť svoju účasť aj s nahlásením počtov, kvôli
zabezpečeniu pitného režimu, najneskôr 48 hodín pred konaním OK !

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. Na priebežné výsledky zasielame tlačiva tabuliek, ktoré prosíme elektronickou poštou na
sport@msupoprad.sk , alebo riadnou poštou poslať na MsÚ.
4. 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. Andrej Vojčík, v súlade s disciplinárnym poriadkom
SAŠŠ akceptovaným MŠVVaŠ SR. Okresnou disciplinárnou komisiou je OR SAŠŠ alebo ňou
vytvorená skupina odborníkov.

PaedDr. Viera Grohová v.r.
riaditeľka školy

PhDr. Jozef Pavlík
koordinátor ŽLMP
odb. komisia OÚ OŠ
pre ŠSŽ v okrese Poprad

