Školský úrad Poprad, MsÚ Poprad - referát mládeže a športu, Spojená škola – Základná škola,
Letná, Poprad, Volejbalový klub Junior 2012 Poprad, OZ Zober loptu, nie drogy

P R O P O Z Í C I E – finále
Žiackej ligy mesta Poprad v prehadzovanej zmiešaných družstiev
najmladších žiakov a žiačok I. stupňa základných škôl v šk. roku 2018/2019
A) Všeobecné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ:
Mesto Poprad a OZ Zober loptu, nie drogy
2. Odborný garant: Volejbalový klub Junior 2012 Poprad
3. Organizátor:
Spojená škola - ZŠ Letná Poprad
4. Termíny:
12. jún 2019 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. Postúpili:
Spojená škola Letná Poprad „A“, ZŠ Francisciho Poprad, ZŠ Komenského Poprad,
ZŠ Mládeže Poprad
8. Ekonomické zabezpečenie:
náklady na Žiacku ligu mesta Poprad hradí mesto Poprad.
B) Technické ustanovenia
1. Účastníci:

družstvo tvorí 6 hráčov a 1vedúci. Na ihrisku hrajú 3 hráči - vždy 1 dievča alebo 1
chlapec musí byť na ihrisku.
2. Prihlášky:
družstvá postúpili do finále ako víťazi skupín, vedúci družstiev najneskôr
11.6.2019 do 9,00 h na sport@msupoprad.sk alebo 052/7167234 potvrdia účasť aj
s nahlásením počtov, pretože mesto Poprad zabezpečuje bagety a pitný režim.
3. Podmienka účasti: súpiska podpísaná účastníkmi, predložená pri prezentácii, obsahujúca meno,
priezvisko bez údajov o roku narodenia. Pod súpiskou uvedená veta, že všetci
členovia družstva spĺňajú vekovú kategóriu v súlade s propozíciami, potvrdená
vedením školy.
4. 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
5. Hrací systém:
každý s každým.
6. Výstroj:
družstvo musí mať jednotné dresy s číslami. Hracie lopty zabezpečí organizátor.
7. Protesty:
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.
PaedDr. Viera Grohová v.r.
riaditeľka školy

Mgr. Lukáš Tóth
koordinátor ŽLMP

