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PROPOZÍCIE 

OKRESNÉHO KOLA VO VYBÍJANEJ MLADŠÍCH ŢIAČOK ZŠ 

pre školský rok 2021/2022 

 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národné športové 
centrum, Školský šport 

Organizátor: CVČ v Trnave v spolupráci s určenými základnými školami a Mestom 
Trnava. 

Školy uvedené v rozlosovaní na prvom mieste v skupinách sú organizátormi 
základných skupín. 

 
Termín a miesto: 
 

Základné skupiny 12.4.2022 o 9:00 hod. na určených ZŠ 
Majstrovstvá okresu 20.05.2022 v Mestskej športovej hale Trnava 

Kategória: Žiačky – základné školy 2. stupeň – žiačky 7. ročníka a mladšie alebo 
ročníky sekunda osemročných gymnázií a mladšie. Pre účasť žiačok v súťaži 
je nutné splniť nasledujúce podmienky:  
1. musia byť žiačkami maximálne 7. triedy alebo príslušných ročníkov 
osemročných gymnázií.  
2. žiačky musia byť narodené v roku 1.1.2009 alebo mladšie. Obe 
podmienky musia byť splnené súčasne.  
3. Žiačky musia byť žiačkami jednej školy. 

Účastníci: Družstvá na základe súpisky z portálu www.skolskysport.sk, ktorá je 
potvrdená riaditeľom školy. Na finále a dohrávky je rovnako nevyhnutné 
predložiť aktuálnu riaditeľom potvrdenú súpisku z portálu. 

Podmienka účasti:  Riadne a včas: 
a) Prihlásiť sa cez www.sutaze.skolskysport.sk - vložiť súpisku do termínu: 

15.3.2022 
 
Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované. 
 

Každá žiačka uvedená na súpiske danej školy je povinná na vyžiadanie pri 
prezentácii predložiť originál preukazu poistenca. 

Prezentácia: 12.04.2022 od 8:30 h. do 9:00 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 žiaka udelí 
súhlas cez EduPage-Súťaže-Udeliť súhlas) 

Ţrebovanie: Uskutoční sa na porade vedúcich pred turnajom. 
Predpis: Hrá sa podľa pravidiel vybíjanej a tohto predpisu 

http://www.skolskysport.sk/
http://www.sutaze.skolskysport.sk/
http://www.sutaze.skolskysport.sk/
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Hrací systém 
a hrací čas: 

Hrací systém: družstvo tvorí 10 hráčov + 2 náhradníci. Hrá sa systémom 
každý s každým. Víťazi šiestich základných skupín budú znovu rozlosovaní 
do 2 skupín, v ktorých odohrajú vzájomné zápasy systémom „každý s 
každým“. Víťazi týchto skupín odohrajú zápas o 1.-2. miesto, druhí o 3.-4. 
miesto a tretí o 5.-6.miesto. 
 

Hrací čas: 2x7 minút s 3 min. prestávkou, alebo do vybitia poslednej 
hráčky (kapitánky) 

Hracie lopty: Nie veľmi nahustená volejbalová lopta 
Hodnotenie: Za víťazstvo sa prideľujú 2 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. 

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 

Ceny: Družstvá na prvých troch miestach okresného kola získajú diplom, pohár, 
medaily. 

Organizácia 
súťaţe: 

Školy uvedené v rozlosovaní na prvom mieste v skupinách sú organizátormi 
základných skupín. Z toho im vyplýva: zabezpečiť telocvičňu, loptu, 
rozhodcu.  
Do 24 hodín nahlásiť výsledky do CVČ na tel. číslo 3236/697, Milada 
NAŇOVÁ. Treba hlásiť kompletné výsledky, napr. 8:5 (2:3; 6:2), 17:10 (9:8, 
8:2), kde prvý údaj v skóre je počet hráčov, ktoré družstvo vybilo súperovi 
a druhý údaj je počet hráčov, ktorých vybil súper im. 

Rozhodcovia: V réžii určených ZŠ 
Poistenie: Účastníci ŠSŽ musia mať so sebou kartu poistenca. Za poistenie účastníkov 

ŠSŽ zodpovedá vysielajúca škola. Všetci účastníci ŠSŽ sú povinní dodržiavať 
pravidlá bezpečnosti a ochranu zdravia! 

Iné: Školská športová súťaž 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 družstiev na porade vedúcich. Za odložené 
veci organizátor nezodpovedá! Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva) je 
organizátor oprávnený požadovať úhradu vynaložených nákladov. 

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

Kontaktná osoba: Milada Naňová, 3236/697 
Časový rozpis: 8:30 – 9:00 prezentácia 

9:00 – 10:30 súťaž 
10:45 – vyhlásenie výsledkov 

Poradie stretnutí: Podľa žrebovania 

 
 
 
 
 
14.03.2022, Trnava          

Propozície vystavil: 
 Milada Naňová 

CVČ, V jame 3, Trnava 

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

VYBÍJANÁ mladších žiačok ZŠ 

školský rok 2021/2022 

 

 

12. 04. 2022 o 900 h. 

 

 

ZŠ s MŠ Vančurova   ZŠ s MŠ Atómová   ZŠ s MŠ Gorkého 

GAM    Gym. J.Hollého    Spoj. škola – J. Bottu 31 

ZŠ s MŠ Voderady   ZŠ s MŠ Zavar    ZŠ s MŠ Šúrovce 

ZŠ s MŠ Majcichov  ZŠ s MŠ Bučany    ZŠ s MŠ Špačince 

 

 

ZŠ s MŠ Kubinu   ZŠ s MŠ K. Mahra   ZŠ s MŠ J. Bohunice               

ZŠ s MŠ J. Bottu              ZŠ s MŠ Cífer    ZŠ s MŠ Nám. SUT 

ZŠ s MŠ Dolné Orešany  ZŠ s MŠ Suchá n/P   ZŠ s MŠ Spartakovská 

 

 

 

 

https://sutaze.skolskysport.sk/spolocnost/804/zakladna-skola-s-materskou-skolou-vancurova-38/
https://sutaze.skolskysport.sk/spolocnost/74/gymnazium-jana-holleho-na-hlinach-7279-30/
https://sutaze.skolskysport.sk/spolocnost/9788/spojena-skola-jana-bottu-31-trnava/
https://sutaze.skolskysport.sk/spolocnost/1761/zakladna-skola-s-materskou-skolou-voderady-160/
https://sutaze.skolskysport.sk/spolocnost/1200/zakladna-skola-s-materskou-surovce-skolska-3/
https://sutaze.skolskysport.sk/spolocnost/1763/zakladna-skola-s-materskou-skolou-bucany-155/

