PROPOZÍCIE školských majstrovstiev okresu
vo VOLEJBALE žiakov a žiačok SŠ
školský rok 2021/2022
Vyhlasovateľ :
Usporiadateľ :
Termín:

Miesto:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
CVČ v Trnave v spolupráci so zúčastnenými školami
- študenti :
13. apríla 2022 o 900 h.
- študentky :
12. apríla 2022 o 900 h.
Prezentácia družstiev: o 8.30 h.
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 CVČ na tel. č. 3236/697.

Štartujú:

Žiaci/Žiačky – 1. – 4. ročníka strednej školy alebo ročníky kvinta až septima osemročných
gymnázií. Pre účasť žiakov/žiačok v súťaži je nutné splniť nasledujúce podmienky:
1. Musia byť žiakmi/žiačkami 1. – 4. ročníka SŠ alebo ročníkov kvinta až oktáva osemročných
gymnázií.
2. Žiaci/žiačky musia byť narodení 1.1.2002 alebo ml.
Obe podmienky musia byť splnené súčasne.
3. Žiaci/ žiačky musia byť žiakmi jednej školy.
Súpisku potvrdenú riaditeľom školy je potrebné predložiť na prezentácii.
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 :
Postup :

Hrá sa systémom každý s každým v skupinách. Dievčatá a chlapci : Zo skupín postupujú víťazi
o 1. – 3. miesto, druhí zo skupín o 4. – 6. a tretí zo skupín o 7. – 9. miesto.
Finále organizuje CVČ V jame 3 Trnava 27. 4. 2022 o 900 h. na SOŠ Elektrotechnická Trnava
(chlapci+dievčatá). Prezentácia družstiev: o 8.30 h.

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 CVČ.

Kontakt :

Mgr. Milada Naňová,  3236/697

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K-CVČ

Rozlosovanie

MO vo VOLEJBALE SŠ

ŠTUDENTI – 13. APRÍLA 2022 o 900 h.
I . skupina

II. skupina

III . skupina

Obchodná akadémia

SOŠ automobilová

SZŠ

GAM
SPŠ Dopravná
SOŠ Elektrotechnická

SPŠ Stavebná
Spojená škola, J.Bottu

SPŠ Technická
SOŠ PaSV
SSOŠ GOS-Sk

ŠTUDENTKY – 12. APRÍLA 2022 o 900 h.

I . skupina

II. skupina

III . skupina

Obchodná akadémia
SPŠ Stavebná
Spojená škola, J.Bottu
SPŠ Technická

SOŠ OaS
GAM
SPŠ Dopravná
SOŠ PaSV

SZŠ
SOŠ bl. Laury
SSOŠ GOS-Sk

