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PROPOZÍCIE                  
                  školských majstrovstiev okresu 

                    vo VOLEJBALE  

       študentov a študentiek stredných škôl 
                         školský rok 2019/2020 
 

Vyhlasovateľ :  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Okresný úrad v Trnave 

Usporiadateľ : Centrum voľného času - Kalokagatia v Trnave v spolupráci so zúčastnenými školami 

Termín:   - študenti :   10. marca 2020 o 900 h. 
- študentky :  12. marca 2020 o 900 h. 

Miesto:  Škola uvedená vo vyžrebovaní na prvom mieste je usporiadateľom základného kola. Z toho 
vyplýva povinnosť zabezpečiť telocvičňu, loptu a rozhodcu. Výsledky treba nahlásiť do 24 
hodín do K-CVČ na tel. č. 3236/696 alebo e-mailom. 

 

Štartujú:  Študenti a študentky nar. 1. 1. 2000 a mladší na základe súpisky vytlačenej z portálu 
www.skolskysport.sk a potvrdenej riaditeľom školy. Družstvo tvorí 12 hráčov/hráčok +1 
vedúci. 

Pravidlá:  Hrá sa podľa pravidiel volejbalu FIVB na 2 víťazné sety. Set sa hrá do 25 bodov 
s minimálnym rozdielom 2 bodov. V prípade stavu 1:1 na sety sa hrá tretí rozhodujúci set 
do 15 bodov s minimálnym rozdielom 2 bodov. Bodovanie zápasov :  
za víťazstvo 2:0 získava družstvo 3 body, za víťazstvo 2:1 – 2 body, za prehru 1:2 – 1 bod, za 
prehru 0:2 – 0 bodov, za kontumačnú prehru stráca družstvo 1 bod. 
Pre určenie poradia družstiev v skupinách sú rozhodujúce nasledovné kritériá :    

1. počet víťazstiev 
2. počet bodov zo všetkých stretnutí 
3. pomer setov 
4. pomer lôpt  

   5. výsledky vzájomných stretnutí dotknutých družstiev podľa kritérií 1-4 

Hrací systém :  Hrá sa systémom každý s každým v skupinách. Dievčatá a chlapci : Zo skupín postupujú 
víťazi o 1. – 4. miesto, druhí zo skupín o 5. – 8. a tretí zo skupín o 9. – 12. miesto.  

Postup :  Finále organizuje CVČ - Kalokagatia 24. 3. 2020 o 900 h. v MŠH (chlapci+dievčatá). Presný 
termín dohrávok bude uverejnený po odohratí základných kôl na internetovej stránke 
http://cvc.trnava.sk a aj na portáli www.skolskysport.sk 

Poistenie :  Každý účastník štartuje na vlastné zdravotné poistenie, a preto je potrebné, aby mal pri 
sebe preukaz poistenca. 

Poznámka :  V prípade, že sa niektoré družstvo nemôže zúčastniť je potrebné oznámiť to usporiadajúcej 
škole a vzájomne sa dohodnúť na zmene termínu základného kola, ktorý vyhovuje všetkým 
školám danej skupiny. Túto zmenu je potrebné oznámiť aj do CVČ – Kalokagatia. 

Kontakt :    Mgr. Lenka BARTKOVÁ,  3236/696 

          Mgr. Andrej HAVLÍK 
                     riaditeľ CVČ – Kalokagatia 
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Rozlosovanie 

MO vo VOLEJBALE SŠ 

 
 

 

ŠTUDENTI  
 

I . skupina     II. skupina  

SŠŠ J. Herdu     SOŠ automobilová 

Obchodná akadémia   SZŠ   

Gymnáziu J. Bottu    SSOŠ polytechnická DSA 

           

III . skupina     IV. skupina   

SPŠ technická    SOŠ elektrotechnická  

SPŠ stavebná     SOŠ OaS  

GAM      SPŠ dopravná 

SOŠ PaSV      SSOŠ GOS-Sk 

       

         

ŠTUDENTKY 
 

I . skupina     II. skupina  

SŠŠ J. Herdu     SZŠ 

SPŠ technická    Gymnázium J. Bottu  

SSOŠ GOS-Sk     GAM 

      

III . skupina     IV. skupina   

Obchodná akadémia   SOŠ OaS  

SOŠ pedagogická    GJH  

SOŠ PaSV     SPŠ stavebná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


