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PROPOZÍCIE  školských majstrovstiev okresu 

vo VYBÍJANEJ mladších žiačok ZŠ 
školský rok 2016/2017 

 
Vyhlasovateľ :  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

Organizátor :  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave v spolupráci so základnými školami 

Termín :  16. marca 2017 o 900 h. 

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 : Žiačky ZŠ narodené 1. 1. 2004 a ml. 

Predpis a pravidlá : Súťaží sa podľa pravidiel vybíjanej a tohto predpisu (2x7 minút čistý čas) 
 Družstvo tvorí 10 hráčov + 2 náhradníci. Hrá sa systémom každý s každým. Za víťazstvo sa 

prideľujú 2 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. Poradie pri rovnosti bodov určuje : 
1. vzájomný zápas 
2. vyšší rozdiel súperových a vlastných vybitých hráčov 
3. vyšší počet vybitých hráčov zo všetkých stretnutí 
4. kratší hrací čas zo všetkých stretnutí 
5. nový zápas 2x3 min. bez prestávky 

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 3236/697 – L.Bartková. Výsledky je potrebné hlásiť 
kompletne, napr.: 2:0, 1:1, 0:2. 

Finále : Majstrovstvá okresu sa uskutočnia 4. apríla 2017 v Mestskej športovej hale 

o 900 h.  
 Víťazi šiestich základných skupín budú znovu rozlosovaní do 2 skupín, v ktorých odohrajú 

vzájomné zápasy systémom „každý s každým“. Víťazi týchto skupín odohrajú zápas o 1.-2. 
miesto, druhí o 3.-4. miesto a tretí o 5.-6.miesto.  

Dohrávky : Družstvá hrajúce o body do TŠH odohrajú vzájomné dohrávky, ktorých čas a termín 
dodatočne upresníme.  

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. 

Ceny a tituly : Víťazi okresnej súťaže dostanú diplomy. Víťaz okresu postupuje do krajského kola, ktoré 

sa uskutoční 25. mája 2017 v Senici. 

Poznámka : V prípade, že sa niektoré z družstiev nemôže zúčastniť turnaja, treba túto skutočnosť 
oznámiť škole, ktorá turnaj organizuje. 

 

Vybíjaná mladších žiačok je zaradená do Trnavských športových hier 
 
Mgr. Andrej HAVLÍK 

                                                                                                                                   riaditeľ K – CVČ 
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ROZLOSOVANIE 
 
 
 

16. marca 2017 o 900 h. 
 

  

1. skupina   2. skupina – sa odohrá 9.3.2017  3. skupina 
 

ZŠ s MŠ Atómová   ZŠ s MŠ Nám. SUT    ZŠ s MŠ K. Mahra 

ZŠ s MŠ A. Kubinu   ZŠ s MŠ Ružindol    SZŠ BESST 

ZŠ s MŠ Križovany n/D  ZŠ s MŠ Zavar     ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P 

ZŠ s MŠ Brestovany  ZŠ J. Bottu     ZŠ s MŠ Špačince 

 

4. skupina   5. skupina    6. skupina 

 
MŠH o 900 h.   MŠH o 1030 h.    MŠH o 900 h. 

ZŠ s MŠ Voderady   ZŠ s MŠ Dolná Krupá   ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice 

ZŠ Gorkého    ZŠ s MŠ Spartakovská   ZŠ s MŠ Bučany 

ZŠ s MŠ Smolenice   ZŠ s MŠ Boleráz   ZŠ s MŠ A. Merici 

         ZŠ s MŠ Kátlovce 

 
 
 

Poznámka:  Hracím miestom pre družstvá 4., 5. a 6. skupiny je Mestská športová hala v Trnave. 
Rozhodovaním turnaja sú poverené školy uvedené na 1. mieste v týchto skupinách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


