Strelecká 1, 917 01 TRNAVA
033/3236695 - riaditeľ
033/3236699 - fax
033/3236696 - zástupkyňa riaditeľa
033/3236697 - pedagogické oddelenie
033/3236694 - hospodárske oddelenie
e-mail: cvc.kalokagatia@gmail.com
web: http://cvc.trnava.sk

PROPOZÍCIE školských majstrovstiev okresu
vo VYBÍJANEJ najmladších žiakov ZŠ
školský rok 2016/2017
Vyhlasovateľ :
Organizátor :

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách
Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave v spolupráci so ZŠ

Termín a miesto :

Základné skupiny

Účasť :

Družstvá už na začiatku turnaja v základnej skupine predložia súpisku potvrdenú
riaditeľstvom školy organizátorovi základnej skupiny. Na finále treba predložiť súpisku
vytlačenú z portálu www.skolskysport.sk

Kategória :
Predpis a pravidlá :

Žiaci a žiačky 1. – 4. ročníkov ZŠ narodení 1. 9. 2006 a mladší
Súťaží sa podľa pravidiel vybíjanej a tohto predpisu (2x7 minút čistý čas).
Družstvo je zmiešané (chlapci + dievčatá). Tvorí ho 10 hráčov + 2 náhradníci (na ihrisku musí
byť vždy minimálne 5 dievčat). Hrá sa systémom každý s každým. Poradie pri rovnosti bodov
určuje :
1. pomer vzájomných zápasov
2. pomer vyhraných a prehraných polčasov
3. pomer vybitých hráčov
Za víťazstvo sa prideľujú 2 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov.

Organizácia súťaže :

Školy na prvom mieste v skupinách, sú organizátormi základných skupín. Z toho im vyplýva
: zabezpečiť telocvičňu, loptu, rozhodcu a do 48 hodín nahlásiť výsledky do Kalokagatie – CVČ
na tel. číslo 3236/696-697, Lenka Bartková. Treba hlásiť kompletné výsledky, napr. 2:0, 1:1,
0:2.
Finále a dohrávky organizuje Kalokagatia – CVČ 7. 11. 2016 v Mestskej športovej hale:
o 830 h. – DOHRÁVKY: družstvá Trnava – mesto umiestnené na 2. a 3. miestach v základných
skupinách odohrajú vzájomné zápasy o celkové 7.-9. a 10.-12. miesto (v rámci bodovania TŠH
t.j. 4.-6. miesto a 7.-9. miesto)

Finále:

00

- 20. 10. 2016 o 9

h.

o 1000 h. – SEMIFINÁLE a FINÁLE : víťazi skupín Trnava – mesto a Trnava – vidiek budú znovu
rozlosovaní do 2 skupín, v ktorých odohrajú vzájomné zápasy systémom „každý s každým“.
Víťazi týchto dvoch skupín odohrajú zápas o 1.-2. miesto, druhí o 3.-4. miesto a tretí o 5.-6.
miesto.
Úhrada :

Účastníci štartujú na náklady vysielajúcej organizácie (školy).

Poistenie :

Všetci účastníci štartujú na vlastné zdravotné poistenie, a preto je potrebné, aby mali so
sebou preukaz poistenca.

Postup :

Víťazi okresnej súťaže postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční do 10. 12. 2016.

Poznámka :

V prípade, že sa niektoré z družstiev nemôže zúčastniť turnaja, treba túto skutočnosť
oznámiť škole, ktorá organizuje základné kolo.

Kontaktná osoba :

Lenka BARTKOVÁ,  3236/697

Vybíjaná najmladších žiakov je zaradená do Trnavských športových hier
Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K-CVČ

ROZLOSOVANIE

Trnava – mesto

20. 10. 2016 o 900 h.

1. skupina

2. skupina

3. skupina

ZŠ s MŠ Atómová
ZŠ s MŠ A. Merici
ZŠ s MŠ Spartakovská

ZŠ s MŠ Nám. SUT
ZŠ Gorkého
ZŠ s MŠ A. Kubinu

ZŠ s MŠ K. Mahra
ZŠ J. Bottu
ZŠ s MŠ Vančurova

Trnava – vidiek

20. 10. 2016 o 900 h.

1. skupina

2. skupina

3. skupina

ZŠ s MŠ Križovany n/D
ZŠ s MŠ Voderady
ZŠ s MŠ Bučany
ZŠ s MŠ Smolenice

ZŠ s MŠ Ružindol
ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P
ZŠ s MŠ Suchá n/P
ZŠ s MŠ Boleráz

ZŠ s MŠ J. Bohunice
ZŠ s MŠ Špačince
ZŠ s MŠ Kátlovce
ZŠ s MŠ Dolná Krupá

