Pro po z í c i e
Športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad šport: mixvolejbal
A. Všeobecné ustanovenia
1. Usporiadateľ:
2. Termín a miesto:

Spojená škola Letná Poprad
30. máj 2019 8,00 h skupiny i finále športový areál ZŠ Jarná. Prezentácia 7,45 h.
Bude sa hrať vonku na troch ihriskách s umelým povrchom. V prípade dažďa, alebo
nepriaznivej predpovede sa turnaj odohrá v telocvičniach škôl:
ZŠ Mládeže, ZŠ Letná, ZŠ Jarná, finále v ten istý deň na ZŠ Letná.
V prípade nepriaznivej predpovede bude školám oznámené deň vopred, aby sa
dostavili na prezentáciu do určenej telocvične. V prípade náhleho dažďa ráno v deň
súťaže, sa družstvá do telocviční presunú operatívne. Prosíme školy ZŠ Mládeže a
ZŠ Jarná, aby boli na mokrý variant pripravené.
3. Kategória:
žiaci a žiačky zákl. škôl a 8r. gymnázií mesta Poprad nar. 1.1.2003 a ml.
4. Čestné predsedníctvo:
PaedDr. Edita Pilárová - ved. odb. školstva, mládeže a športu MsÚ
PaedDr. Viera Grohová - riaditeľka usporiadateľskej školy
Mgr. Lukáš Tóth - koordinátor ŠOMP a referent OŠMaŠ MsÚ
5. Riaditeľ turnaja: PaedDr. Viera Grohová
6. Tajomník turnaja.: Mgr. Andrej Vojčík
7. Hlavný rozhodca: určí organizátor
8. Prihlášky:
písomne na adresu organizátorskej školy na návratke, ktorá je súčasťou propozícií,
alebo mailom na andrej.vojcik@hotmail.com najneskôr do 23. mája 2019. Dňa 23.
mája 2019 sa školy dozvedia vyžrebovanie skupín a zároveň miesto skupiny, ak by
sa v prípade dažďa muselo hrať v telocvičniach.
Info: Mgr. Andrej Vojčík 0904 996 929
B. Technické ustanovenia
1. Podmienka účasti: súpiska potvrdená riaditeľom školy, predložená pri prezentácii, obsahujúca meno,
priezvisko, rok narodenia a podpisy. Maximálny počet hráčov na súpiske je 12.
2. Pravidlá:
hrá sa podľa pravidiel volejbalu a tohto rozpisu, na dva víťazné sety, prípadný tretí
set do 15 bodov. Podmienka - na ihrisku vždy minimálne tri dievčatá! Organizátor
ZŠ Letná je priamym účastníkom finálovej skupiny.
3. Herný systém:
určí sa podľa počtu prihlásených družstiev. Za školu môže hrať len jedno družstvo.
4. Výstroj:
družstvo musí mať jednotné dresy s číslami, hraciu loptu zabezpečí organizátor.
Organizátor nie je povinný zabezpečiť lopty na rozcvičenie.
5. Protesty:
podať do 15 min. po skončení zápasu, s vkladom 10,- €
6. Ceny
víťazné družstvá obdržia diplomy, poháre a medaily.
C. Rôzne ustanovenia:
1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Usporiadateľ zabezpečí lekárničku.
Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy.
Každý účastník musí mať preukaz poistenca.
2. Organizátor zabezpečí pitný režim a občerstvenie pre súťažiacich.

PaedDr. Viera Grohová v.r.
riaditeľka školy

Návratka
Prihlasujeme do turnaja v mixvolejbale v rámci Športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad 2019
družstvo školy: .........................................................................................................
Kontakt na vedúceho družstva: ...................................................................................................................
V Poprade dňa:

Pečiatka a podpis riad. školy
Návratku je potrebné zaslať písomne na adresu organizátorskej školy, alebo mailom na
andrej.vojcik@hotmail.com najneskôr do 23. mája 2019.

