
 

1 
 

 
                                                 

 

 

 

PROPOZÍCIE 

OKRESNÉHO KOLA V BASKETBALE ŢIAKOV A ŢIAČOK SŠ 

pre školský rok 2021/2022 

 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Organizátor : Centrum voľného času V jame 3 Trnava v spolupráci so zúčastnenými 

školami 
Termín a miesto 
základného kola: 
 

Ţiačky SŠ:      5. apríla 2022 o 9
00 

h. 
Ţiaci SŠ:        6. apríla 2022 o 9

00
 h. 

 
Základné kolá organizujú školy uvedené vo vyţrebovaní na prvom mieste. 
Ich úlohou je zabezpečiť telocvičňu so šatňou, rozhodcu, loptu a výsledky 
nahlásiť do 24 hodín na tel. číslo 3236/697. 

Finále: Ţiačky SŠ:      25. apríla 2022 o 9
00 

h. 
Ţiaci SŠ:        26. apríla 2022 o 9

00
 h. 

 
Finále organizuje Centrum voľného času V jame 3 Trnava na Spojenej 
škole – Jána Bottu 31, Trnava 
 
Na ţupnú olympiádu postupuje víťazné druţstvo z okresného kola. 
 
Ţiačky SŠ:      28. apríla 2022  
Ţiaci SŠ:        29. apríla 2022  

Kategória: Ţiaci/Ţiačky – 1. – 4. ročníka strednej školy alebo ročníky kvinta aţ septima 
osemročných gymnázií. Pre účasť ţiakov/ţiačok v súťaţi je nutné splniť 
nasledujúce podmienky:  
1. Musia byť ţiakmi/ţiačkami 1. – 4. ročníka SŠ alebo ročníkov kvinta aţ   
oktáva osemročných gymnázií.  
2. Ţiaci/ţiačky musia byť narodení 1.1.2002 alebo ml.  
Obe podmienky musia byť splnené súčasne.  
3. Ţiaci/ ţiačky musia byť ţiakmi jednej školy. 

Účastníci: Basketbal ţiakov a ţiačok je súťaţou druţstiev.  
Druţstvo tvorí 12 ţiakov/ţiačok, z toho 5 hráčov/hráčok v hre a ostatní 
striedajú. Hrá sa podľa pravidiel FIBA.  
Súčasťou druţstva sú dvaja vedúci – pedagogickí zamestnanci, ktorých 
povinnosťou je byť prítomní  na športovom podujatí po celú dobu jeho  
trvania. 
Uţ na základné kolo je potrebné odovzdať súpisku vytlačenú z portálu 
www.skolskysport.sk a potvrdenú riaditeľom školy. 

Podmienka účasti: Prihlasovanie škôl do súťaţe je moţné výhradne prostredníctvom portálu 
www.skolskysport.sk .  
Ţiak/ţiačka môţe v súťaţi v danom školskom roku nastúpiť len za jednu 
školu 
Kaţdá ţiačka/ kaţdý ţiak uvedený na súpiske danej školy je povinný na 
vyţiadanie  pri prezentácii predloţiť originál preukazu poistenca a OP. 



 

2 
 

Prezentácia: V čase od 8
30

 h do 8
45

 h v mieste konania podujatia 
 
Pri prezentácii odovzdať : 
a) Súpisku s uvedením mena, priezviska dátumom narodenia, označením 

čísla dresu, vytlačenú z www.sutaze.skolskysport.sk, a podpísanú 
vedením školy.  

b) Podpísané tlačivo súhlas so spracovaním osobných údajov, 
fotografovaním a natáčaním na video (zákonný zástupca ţiaka udelí 
súhlas cez EduPage-Súťaţe-Udeliť súhlas) 

Ţrebovanie: Uskutoční sa na porade vedúcich pred turnajom v čase o 8
45 

h. 
Predpis : Hrá sa podľa pravidiel basketbalu a tohto predpisu. 
Hrací systém 
a hrací čas: 

Hrá sa v skupine systémom kaţdý s kaţdým - 4x6 min – čistý čas (prípadne 
2x12 alebo 2x10 min. podľa dohody vedúcich druţstiev)  
 
Študentky : Prvé zo skupín odohrajú finále o 1.-3. miesto, druhé zo skupín 
hrajú o 4. – 6. miesto, tretie zo skupín o 7. – 9. miesto.  
 
Študenti : Prví zo skupín odohrajú finále o 1.-4. miesto, druhí zo skupín 
hrajú o 5. – 8. miesto, tretí zo skupín o 9. – 12. miesto.  

Hodnotenie: Víťazmi skupín sa stávajú druţstvá, ktoré získajú najvyšší počet bodov. Pri 
rovnosti rozhoduje :   1. Vzájomný zápas  
                                        2. Skóre zo vzájomných zápasov  
                                        3. Celkové skóre  

Ceny: Druţstvá na prvých troch miestach získajú diplom, pohár, medaily. 
Financovanie: Cestovné hradí vysielajúca škola. 
Poistenie: Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Kaţdý účastník musí 

mať so sebou preukaz poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť 
účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodrţiavanie organizačných 
pokynov ku súťaţi zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy. 

Iné: Školská športová súťaţ sa v čase pandemickej situácie organizuje v zmysle  
nariadení ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Viac info na: 
https://www.minedu.sk/sport-a-covid-19/ 

Upozornenie: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu 
organizátor oznámi vedúcim druţstiev na porade vedúcich. Za odložené 
veci organizátor nezodpovedá! Pri neospravedlnenej neúčasti (druţstva), je 
organizátor oprávnený poţadovať úhradu vynaloţených nákladov. 

Kontaktná osoba: Mgr. Milada  NAŇOVÁ,  3236/697 
Časový rozpis: 8

30
 h. - prezentácia 

8
45

 h. – ţrebovanie 
9

00
 h. – otvorenie  

9
15

 h. – začiatok zápasu 
Poradie stretnutí: Podľa rozlosovania. 

  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.03.2022 v Trnave       Mgr. Andrej HAVLÍK 

      riaditeľ  CVČ 

http://www.sutaze.skolskysport.sk/
https://www.minedu.sk/sport-a-covid-19/
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ROZLOSOVANIE 
 

MO V BASKETBALE ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ 
 
 
 

 
 

ŽIAČKY – 5. apríla 2022 o 900 h. 

 
 

1.skupina    2.skupina    3.skupina 
 
Spojená škola, J.Bottu  SPŠ Dopravná    SPŠ Technická 
GJH     SPŠ Stavebná    OA 
SSOŠ DSA    GAM     SSOŠ GOS-Sk 
 
 
 
 
 
 
        

ŽIACI – 6. apríla 2022 o 900 h 
 
 

1.skupina     2.skupina     
 
Spojená škola, J.Bottu   SPŠ Technická 
SSOŠ DSA     GAM 
SZŠ       Arcibiskupské gym. 
      OA 
 

      
3.skupina     4.skupina 
 
SOŠ Automobilová    SPŠ Dopravná 

SOŠ Elektrotechnická   SSOŠ GOS-Sk 

SPŠ Stavebná     GJH 
 


