MsÚ Poprad – odbor školstva, mládeže a športu, Spojená škola - Základná škola Letná Poprad

Propozície
finále 11. ročníka Žiackej ligy mesta Poprad vo vybíjanej mladších
žiačok ZŠ v šk. roku 2018/2019
A. Všeobecné ustanovenia:
1.Vyhlasovateľ:

Mesto Poprad

2.Organizátor:

Spojená škola – ZŠ Letná Poprad.

3.Termín:

5. jún 2019 o 8,30 h. Prezentácia: 8,00 – 8,25 h

4. Riaditeľ turnaja :

Mgr. Viera Grohová, riaditeľka školy

5. Tajomník turnaja: PaedDr. Radoslav Turek
6. Účastníci: ZŠ Komenského PP, ZŠ Francisciho, ZŠ Dostojevského, SŠ Letná,
7. Prihlášky: školy, ktoré postúpili do finále zo skupín potvrdia svoju účasť a počty na
sport@msupoprad.sk alebo na 052 7167234 najneskôr do 4.6.2019 do 8,00 h
pretože Mesto Poprad zabezpečuje bagety a pitný režim a potrebuje vedieť počty!
8. Ekonomické zabezpečenie: všetky náklady hradí Mesto Poprad.
B. Technické ustanovenia:
1. Účastníci:

mladšie žiačky narodené 1.1.2006 a ml. Družstvo školy tvorí max. 12 hráčok a
1 vedúci. Na zápas nastupuje 10 hráčok z toho jedna kapitánka.
2. Podmienka účasti: súpiska podpísaná účastníkmi potvrdená pečiatkou školy, predložená pri
prezentácii, obsahujúca meno, priezvisko bez uvedenia dátumu a roku
narodenia s poznámkou pod súpiskou, že uvedené hráčky spĺňajú vekovú
kategóriu v súlade s propozíciami, podpísanou vedením školy.
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: každý s každým.
6. Ceny:
družstvá na prvých troch miestach obdržia diplomy, poháre a medaily.
7. Protesty:
písomne do 10 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.
Mgr. Viera Grohová
riaditeľka školy

Mgr. Lukáš Tóth
koordinátor ŽLMP

