
   

            Majstrovstvá okresu v BASKETBALE                                   

                                       základných škôl 
                                              školský rok 2017/2018 
 

Vyhlasovateľ:   MŠ VVaŠ SR 

Organizátor : Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so zúčastnenými školami 

Termín:    Žiačky:   16. januára 2018 o 900 h. 
    Žiaci:   24. januára 2018 o 900 h. 
Miesto : Základné kolá organizujú školy uvedené vo vyžrebovaní na prvom mieste. Ich 

úlohou je zabezpečiť telocvičňu so šatňou, rozhodcu, loptu a výsledky nahlásiť do 

24 hodín na tel. číslo 3236/696. 

Vekové kategórie:   Žiaci a žiačky základných škôl nar. 1. 1. 2002 a ml. 

Hrací čas a systém hry:  4x6 min – čistý čas (prípadne 2x12 alebo 2x10 minút podľa dohody vedúcich 
družstiev) – hrá sa v skupine systémom každý s každým.  
Žiaci: Prví zo skupín odohrajú finále o 1.-3. miesto, druhí zo skupín hrajú o 4.-6. 
miesto, tretí zo skupín o 7. – 9. miesto. 
Žiačky: Prvé zo skupín odohrajú finále o 1.-2. miesto, druhé zo skupín hrajú o 3.-4. 
miesto, tretie zo skupín o 5. – 6. miesto a štvrté o 7.-8. miesto. 

Predpis: Družstvo tvorí 10 hráčov. Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu a tohto 
predpisu. Už na základné kolo je potrebné odovzdať súpisku vytlačenú z portálu 
www.skolskysport.sk a potvrdenú riaditeľom školy. 

Hodnotenie :  Víťazmi skupín sa stávajú družstvá, ktoré získajú najvyšší počet bodov. Pri rovnosti 
rozhoduje :    1. Vzájomný zápas 

2. Skóre zo vzájomných zápasov 
3. Celkové skóre 
 

Finále a dohrávky : Finále organizuje Kalokagatia – CVČ v týždni od 12.-16. februára 2018 v MŠH 
o 900 h. Presný termín bude zverejnený po odohratí základných kôl na internetovej 
stránke Kalokagatia – CVČ a portáli www.skolskysport.sk. 
Školy umiestnené na druhých a tretích miestach v skupine (chlapci) odohrajú 
dohrávky o celkové 4.-6. a 7.-9. miesto v rovnakom termíne ako finále v MŠH 
o 1030 h. a 1130 h. Družstvá dievčat umiestnené na druhých, tretích a štvrtých 
miestach v skupine odohrajú dohrávky v rovnakom termíne ako finále v MŠH 
o 930h. 

Poistenie:  Žiaci a žiačky štartujú na vlastné zdravotné poistenie, a preto je potrebné aby mali 
u seba preukaz poistenca. 

Úhrada:   Cestovné hradí vysielajúca škola. Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté 
počas súťaže. 

Informácie:    Mgr. Lenka BARTKOVÁ,   3236/696 
 
Mgr. Andrej HAVLÍK 

                                                                                                                                             riaditeľ K - CVČ 

mailto:cvc.kalokagatia@gmail.com
http://cvc.trnava.sk/
http://www.skolskysport.sk/
http://www.skolskysport.sk/


ROZLOSOVANIE 
 

MO v BASKETBALE ZŠ 
 

 
 
 
 

ŽIAČKY  o 900 h. 
 
 

1. skupina – 17.1.2018    2. skupina – 16.1.2018   

ZŠ J. Bottu     ZŠ s MŠ Atómová   

ZŠ s MŠ Vančurova    ZŠ s MŠ Spartakovská    

ZŠ s MŠ K. Mahra    ZŠ Gorkého     

ZŠ s MŠ Nám. SUT    ZŠ s MŠ Smolenice    
 
 
 
 

ŽIACI  o 900 h. 
 
 
 

1. skupina - 6.2.2018    2. skupina – 19.1.2018 

ZŠ J. Bottu      ZŠ s MŠ Atómová 

ZŠ s MŠ Spartakovská    ZŠ s MŠ Vančurova 

ZŠ s MŠ Voderady    ZŠ s MŠ Nám. SUT 

   ZŠ s MŠ Smolenice     ZŠ s MŠ K. Mahra 


