Školský úrad Poprad, MsÚ Poprad - referát mládeže a športu
Spojená škola – Základná škola, Letná, Poprad,
Volejbalový klub Junior 2012 Poprad,

P R O P O Z Í C I E finále
okresného kola v prehadzovanej zmiešaných družstiev
najmladších žiakov a žiačok I. stupňa základných škôl v šk. roku 2018/2019

A) Všeobecné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská volejbalová
federácia, Mesto Poprad
2. Odborný garant: Volejbalový klub Junior 2012 Poprad
3. Organizátor:
okresné kolo - Spojená škola - ZŠ Letná Poprad
4. Termín:
16. máj 2019 o 8,15 h. Prezentácia 7,45 – 8,10 h.
5. Kategórie:
Žiaci a žiačky I. stupňa ZŠ narodení 1.9.2008 a ml.
6. Riaditeľstvo turnaja:
PaedDr. Viera Grohová, riaditeľka školy
Mgr. Andrej Vojčík, Mgr. Lukáš Javorský
7. Účastníci:
Víťazi skupín:
A. Spojená škola Letná Poprad „A“
B. ZŠ Francisciho Poprad
C. ZŠ Komenského Poprad
D. ZŠ Mládeže Poprad,
E. ZŠ Spišská Teplica „A“
F: ZŠ Komenského Svit „A“
G. ZŠ Liptovská Teplička „A“,
8. Ekonomické zabezpečenie:
všetky školy štartujú na vlastné náklady. Náklady na Žiacku ligu
mesta Poprad hradí mesto Poprad v rovnakých intenciách ako v ostatných športoch
v rámci ŽLMP.
B) Technické ustanovenia
1. Podmienka účasti: družstvo tvorí 6 hráčov a 1vedúci. Na ihrisku hrajú 3 hráči - vždy 1 dievča alebo 1
chlapec musí byť na ihrisku. Súpiska vložená na www.skolskysport.sk najneskôr
48 hodín pred termínom finále a potvrdená riaditeľom školy a vytlačená z
uvedeného portálu s podpismi v časti poznámka, predložená pri prezentácii,
obsahujúca meno, priezvisko a rok narodenia.
2. Prihlášky:
družstvá boli zaradené do súťaže na základe prihlášky v novembri 2018. Účastníci
finále potvrdia svoju účasť s uvedením počtov najneskôr 48 hodín pred termínom
finále na sport@msupoprad.sk a andrej.vojcik@hotmail.com
3. Pravidlá:
hrá sa podľa platných pravidiel prehadzovanej trojíc MIX a vykonávacích
pokynov SVF a tohto rozpisu, na 2 víťazné sety do 15, prípadný tretí set do 10
bodov. Za víťazstvo 2:0 – 3 body za výhru 2:1 - 2 body; za prehru 1:2 - 1 bod; za
prehru 0:2 - 0 bodov
4. Hrací systém:
určí sa na porade vedúcich družstiev podľa počtu odprezentovaných družstiev.
ŠTK navrhuje v dvoch vyžrebovaných semifinálových skupinách.

5. Výstroj:
6. Postup:
7. Protesty:

družstvo musí mať jednotné dresy s číslami, hracie lopty zabezpečí organizátor.
Na rozcvičenie je organizátor povinný zabezpečiť 2 lopty.
víťaz OK postupuje do krajského kola, ktorého termín a miesto oznámi regionálny
koordinátor SVF p. Maroš Kumi a bude to pravdepodobne 4.6.2019 vo Vranove.
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 na finále určí organizátor.
3. Finále ŽLMP sa uskutoční v prvej dekáde júna 2019.

PaedDr. Viera Grohová v.r.
riaditeľka školy

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

Mgr. Lukáš Tóth
koordinátor ŽLMP

