
 

 

PROPOZÍCIE školských majstrovstiev okresu 

vo VYBÍJANEJ najmladších žiakov ZŠ 
školský rok 2018/2019 

 
 

Vyhlasovateľ : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  

Slovenská asociácia športu na školách  

Organizátor :  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave v spolupráci so ZŠ 

Termín a miesto : Základné skupiny - 24. 10. 2018 o 900 h.  

Účasť : Družstvá už na začiatku turnaja v základnej skupine predložia organizátorovi 
základnej skupiny súpisku z portálu www.skolskysport.sk  potvrdenú riaditeľom 
školy. Na finále treba predložiť okrem súpisky z portálu aj podpísané súhlasy so 
spracovaním osobných údajov pre každého účastníka finále (tlačivo je súčasťou 
propozícií). 

Kategória : Žiaci a žiačky 1. – 4. ročníkov ZŠ narodení 1. 9. 2008 a mladší 

Predpis a pravidlá : 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. 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 

Za víťazstvo sa prideľujú 2 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. 

Organizácia súťaže : Školy uvedené v rozlosovaní 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. 8:5 (2:3; 6:2), 18:12 (9:9, 9:3), 
kde prvý údaj v skóre je počet hráčov, ktoré družstvo vybilo súperovi a druhý údaj 
je počet hráčov, ktorých vybil súper im. 

Finále : FINÁLE a DOHRÁVKY organizuje Kalokagatia – CVČ 20. 11. 2018 v Mestskej 
športovej hale:  

 Víťazi štyroch základných skupín odohrajú vzájomné zápasy systémom každý 
s každým, ktoré rozhodnú o 1. – 4. mieste, 20. 11. 2018 o 830 h. v MŠH.  
Školy umiestnené na 2. miestach v základných skupinách odohrajú vzájomné 
zápasy o celkové 5. – 8. miesto rovnako 20. 11. 2018 o 830 h. v MŠH. 

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. 

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


Postup : Víťazi okresnej súťaže postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční do  

5. 12. 2018. 

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

Kontaktná osoba : Lenka BARTKOVÁ,  3236/696 

 

VYBÍJANÁ najmladších žiakov je zaradená do Trnavských športových hier 
 

Mgr. Andrej HAVLÍK 
      riaditeľ K-CVČ 
 
 

ROZLOSOVANIE 

VYBÍJANÁ najmladších žiakov ZŠ 
 
 
 

24. 10. 2018 o 900 h. 
 

 
 

1. skupina      2. skupina     

ZŠ s MŠ Spartakovská    ZŠ s MŠ Atómová    

ZŠ s MŠ Smolenice     ZŠ s MŠ A. Merici    

ZŠ s MŠ J. Bottu     ZŠ s MŠ Ružindol 

ZŠ s MŠ Dobrá Voda     ZŠ s MŠ Majcichov 

 

 

3. skupina      4. skupina     

ZŠ s MŠ Gorkého     ZŠ s MŠ K. Mahra    

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

ZŠ s MŠ Dolná Krupá     ZŠ s MŠ Križovany n/D 

  ZŠ s MŠ Boleráz     ZŠ s MŠ Suchá n/Parnou 
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SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Meno a priezvisko účastníka (športovec; tréner; usporiadateľ; zástupca školy: riaditeľ, učiteľ; správca 

štadióna/ihriska, zdravotník)*  ................................................................................. 

Dátum narodenia: ...................................................................................................................... 

Základná škola (názov a adresa): .............................................................................................. 

 

Dole podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník*      SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM * 
so spracovaním osobných údajov (meno hráča, rok narodenia) za účelom zabezpečenia a dodržiavania 

pravidiel na Školských športových súťažiach. 

Vyhlasovateľ školských súťaží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR), 

spoluvyhlasovateľ Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ), organizátor  SAŠŠ.  

 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .................................................................................... 

 

.....................................................................       ................................................................... 

Podpis:  zákonný zástupca športovca    Podpis: plnoletej osoby 

 

SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM* s fotografovaním, s použitím podobizne, obrazových snímok a obrazov 

i zvukových záznamov športovca*, ktoré budú zaznamenané počas podujatia, vo forme ich nekomerčného i 

komerčného zverejnenia v tlačových alebo elektronických médiách, webových portáloch turnaja a vo forme 

ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory, propagácie, historických a štatistických údajov podujatia 

jeho vyhlasovateľmi a organizátorom.  

 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .................................................................................... 

 

.....................................................................       ................................................................... 

Podpis:  zákonný zástupca športovca    Podpis: plnoletej osoby 

 

 

V .....................................................dňa ..................................................................................... 

* nesprávne prečiarknite  

 
Osobné údaje dotknutých osôb sú archivované na historické a štatistické účely, spracúvané spôsobom zaručujúcim bezpečnosť osobných údajov, 
vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 

preukázateľne a slobodne, svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Slovenská asociácia športu na školách, Trnavská 37, 

Bratislava 821 01 , E-mail: sass@sass.sk 
 

mailto:sass@sass.sk

