Okresný úrad Prešov – Odbor školstva, Školský úrad Poprad,
MsÚ Poprad – odbor školstva, mládeže a športu, Športová hala Aréna Poprad
Základná škola s materskou školou Francisciho, Poprad
_______________________________________________________________________________

Propozície
obvodových a okresného kola vo vybíjanej dievčat ZŠ v šk. roku
2018/2019 a zároveň 11. ročníka Žiackej ligy mesta Poprad
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: ZŠ s MŠ Francisciho Poprad.
3.Termín:
okresné kolo 06.05.2019 Aréna Poprad o 9,00 h.
Prezentácia: 8,10 – 8,45 h
obvodové kolá – od 26. februára do 02. mája 2019
Organizátori všetkých kôl určia termín a začiatok zápasov a telefonicky s
dostatočným predstihom dajú vedieť školám zo skupiny.
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!
4. Riaditeľ súťaže : Mgr. Miroslav Jagáč, riaditeľ školy
5. Organizačný štáb: Mgr. Denisa Pastirčík a Mgr. Jana Tatarková
6. Skupiny.

7. Prihlášky:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

ZŠ Komenského PP, ZŠ Veľká, ZŠ Sp. Sobota, ZŠ Francisciho,
ZŠ Jarná, ZŠ Dostojevského, SCŠ sv. J. Pavla II., SŠ Letná,
8 r. GPDT, ZŠ Tajovského PP, ZŠ Mládeže, Súkr. Gym. Rovná
ZŠ Komenského Svit, Spojená škola Mierová Svit, ZŠ Spišská Teplica
ZŠ Sp. Bystré, ZŠ Vikartovce, ZŠ Hranovnica
ZŠ Štrba, ZŠ Šuňava, ZŠ Lipt. Teplička
8 r. GPUK, ZŠ V. Slavkov, ZŠ Švábovce, ZŠ D. Smokovec

školy boli do súťaže zaradené na základe oficiálnej prihlášky školy do ŠSŽ.
Školy z I. a II. skupiny vložia svoje súpisky v jednotlivých kategóriách na
portáli www.skolskysport.sk najneskôr 48 hodín pred termínom 1. kola, ostatné
školy najneskôr 48 hodín pred termínom okresného kola. Víťazi obvodových
kôl najneskôr do 2.5.2019 na adrese: ZŠ s MŠ Francisciho 832/21, 058 01
Poprad , č. t. 052/7722118 alebo mailom: skola@zsfranpp.sk potvrdia
svoju účasť na OK, kvôli príprave finále OK v Aréne Poprad!

8. Ekonomické zabezpečenie: obvodové kolá – na náklady vysielajúcej školy,okresné kolo –
náklady hradí organizátorská škola z prostriedkov OÚ Prešov na základe
uzatvorenej dohody s OÚ OŠ. Organizátor zabezpečí len pitný režim. Cestovné
na náklady vysielajúce školy.

B. Technické ustanovenia:
1. Účastníci:

mladšie žiačky narodené 1.1.2006 a ml. Družstvo školy tvorí 12 hráčok a
1 vedúci. Na zápas nastupuje 10 hráčok z toho jedna kapitánka.
2. Podmienka účasti: súpiska vygenerovaná z portálu www.skolskysport.sk potvrdená riaditeľom
školy, predložená pri prezentácii, obsahujúca meno, priezvisko a rok narodenia,
podpísaná v časti poznámka. Každý účastník musí mať preukaz poistenca,
pretože pri prezentácii sa v prípade požiadavky ktoréhokoľvek z vedúcich
družstiev musí uskutočniť vzájomná kontrola preukazov poistenca a súpisiek
všetkých družstiev! Podmienka platí aj pre turnaje v skupinách!
3.Pravidlá:

hrá sa podľa platných pravidiel vybíjanej a tohto rozpisu 2 x 7 minút. Za chybu
sa považuje aj pasívna hra družstva, so snahou udržať si loptu.

4. Výstroj:

každé družstvo musí mať jednotné dresy s číslami. Organizátor nie je povinný
poskytnúť loptu na rozcvičovanie.

5. Systém súťaže: v obvodových kolách každý s každým, v okresnom kole v dvoch semifinálových
skupinách.
6. Postup:

7. Hodnotenie:
8. Protesty:

do okresného kola postupujú víťazi skupín, v ŽLMP po dlhodobej súťaži.
Vedúci víťazného družstva si vyžiada od organizátora písomné poradie v
skupine (prípadne i kompletné výsledky), a vo vlastnom záujme ich zašle
na MsÚ poštou alebo elektronicky na sport@msupoprad.sk najneskôr do
02.05.2019. Na základe rozhodnutia ŠTK bude organizátorská škola priamym
účastníkom finále aj keď si postup nevybojuje v skupine. Do štvorčlenného
finále ŽLMP, ktoré bude v máji u niektorého z postupujúcich z I. a II. skupiny,
postupujú družstvá umiestnené na 1. a 2. mieste v skupinách I. a II.
Víťazné družstvo z okresného kola postúpi do krajského kola, ktoré sa uskutoční
17.5.2019 v Humennom.
družstvá na prvých troch miestach obdržia diplomy a poháre
písomne do 15 minút po skončení zápasu s vkladom 10,- €.

C. Rôzne ustanovenia:
1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Organizátor (aj obvodových kôl)
zabezpečí lekárničku, nie však lekársku službu. Každý účastník musí mať pri sebe preukaz
poistenca. Prípadné poistenie účastníkov je na rozhodnutí a plne v kompetencii riaditeľa
vysielajúcej školy.
2. Rozhodcov na obv. kolách i na OK určí organizátor z radov skúsených učiteľov TV.
3. Disciplinárne priestupky a priestupky voči pravidlám rieši rozhodca zápasu, odvolania voči nim
alebo priestupky nad rámec kompetencie rozhodcu rieši disciplinárna komisia v zložení riaditeľ turnaja
vo finále OK, hlavný rozhodca a organizátor – Mgr. Denisa Pastirčík, v súlade s disciplinárnym
poriadkom SAŠŠ akceptovaným MŠVVaŠ SR. Okresnou disciplinárnou komisiou je OR SAŠŠ alebo
ňou vytvorená skupina odborníkov.
Mgr. Miroslav Jagáč
riaditeľ školy

PhDr. Jozef Pavlík
Odb. kom. pre šport. súťaže

