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PROPOZÍCIE 
            pravidlá mix - volejbalovej súťaže 

 
Základné údaje 

 

Názov súťaže:     Mix – volejbalová študentská liga 

Pre školský rok:   2019/2020 

Ročník súťaže:     11 

Počet družstiev:    9 

Systém súťaže:   Hrá každý s každým formou mini-turnajov 

Veková hranica: Turnaja sa môžu zúčastniť žiaci a žiačky SŠ nar. 1.1.2000 a mladšie,      

                              ktorí sú riadnymi žiakmi danej školy 

 
Termín súťaže  
 

11. novembra  2019 – 30. apríla  2020 

 
Organizačný výbor  

 
Mgr. Ján Tomko                 0917 548 586, tomko@juniorbb.sk 

Mgr. Kristína Raganová 0905 852 577, kikamig@gmail.com 

Mgr. Imrich Kováč             0903 913 287, imrich.kovac@bbsk.sk 

 
Účastníci súťaže 

 
 Škola Kontakt osoba Mobil Email 

1. Evanjelické gymnázium Mgr. Longauer 0944 386 890 longauer11@gmail.com 

2. SPŠ Jozefa Murgaša Mgr. Drienovský 0903 800 605 drienovsky@spsjm.sk 

3. Stredná zdravotnícka škola Mgr. Betková                0908 225 969 Lubica.Betkova@szsbb.eu 

4. SOŠ IT  Mgr. Raganová 0905 852 577 kikamig@gmail.com 

5. SOŠ HSaO Mgr. Volentier 0902 882 902 michal.volentier@soshotelovabb.sk 

6. SŠ, Školská 7 Mgr. Kmeťová 0911 660 303 kmetovarea@gmail.com 

7. KG Š. Moysesa Mgr. Barla 0903 649 593 barla@kgsm.sk 

8. Gymnázium M. Kováča PaedDr. 

Szolnokyová 

0905 336 845 janulkacs@gmail.com 

9. Stredná športová škola Mgr. Bujdoš 0948 296 187 bujdos@sgbb.edupage.org 

 

  

 



Pravidlá súťaže  
 

     Hrá sa podľa platných pravidiel FIVB. Družstvo tvorí 12 hráčov / 6 dievčat a 6 chlapcov /, na ihrisku vždy 

hrajú 3 dievčatá. Všetky stretnutia odohráme v duchu fair-play.  

     V rámci každého kola sa vždy stretnú všetky družstvá, ktoré sú rozdelené do troch skupín. V každej 

vylosovanej skupine odohrajú tzv. miniturnaj. Po absolvovaní všetkých štyroch kôl bude mať každé družstvo 

odohraných 8 stretnutí (hraných systémom každý s každým). Po odohraní celej súťaže sa vytvorí konečná 

tabuľka. 

     Rozlosovanie skupín a dátumové rozpätie pre odohranie jednotlivých kôl tvoria samostatnú prílohu týchto 

propozícií.    

 

        Hodnotenie (bodovanie) 

 
     Víťazom v súťaži sa stáva družstvo, ktoré zo všetkých odohratých stretnutí získa najväčší počet bodov. Za 

každý vyhratý set získava družstvo do tabuľky jeden bod.  
    Pri rovnosti bodov rozhoduje o umiestnení: lepší pomer setov/vyšší je lepší a pri rovnakom pomere setov 

- pomer lôpt. 

            Ak majú aj potom dve alebo i viac družstiev rovnaké umiestnenie, rozhoduje: 

a) výsledok vzájomných stretnutí 

b) ak sa ani potom nerozhodne, určí sa poradie žrebom 
 

Rozhodcovia 

 
     Po vzájomnej dohode môžu jednotlivé stretnutia rozhodovať učitelia TVŠ zúčastnených škôl.  
 

Hrací systém 
 

     Hrá sa na dva vyhrané sety a tretí tiebreak. Družstvo na stretnutie nastúpi v jednotných dresoch.  
 

Poistenie 
 

     Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúca škola. Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za 

bezpečnosť a ochranu zdravia hráčov od okamihu odchodu z miesta až po návrat. Zároveň hráči v plnej miere 

budú rešpektovať pokyny organizátorov, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže. 
 

Nahlasovanie výsledkov 

 
     Výsledky stretnutí a prezenčné listiny zabezpečuje a nahlasuje po vzájomnej dohode škola (koordinátor 

družstva) v ktorej sa miniturnaj skupín odohral ihneď po zápase na Mgr. Ján Tomko  elektronicky e-mail: 

tomko@juniorbb.sk 
     Z každého zápasu sa musia vyhotovovať prezenčné listiny, kde sú podpísaní všetci účastníci, vrátane     

vedúcich družstiev a tieto môžete oskenovať a poslať emailom na tomko@juniorbb.sk.   

Priebežne výsledky budú publikované na webstránke: www.cvcjunior.sk, podstránka ŠPORT (Súťaže CVČ-

JUNIOR) v športových súťažiach – projekty. 

 

Vyhodnotenie 
   

     Na turnaji žiakov a žiačok SŠ v MIX plážovom volejbale, ktorý sa uskutoční v mesiaci máj 2020, ako 

samostatný turnaj. 

    

Ceny  
 

     Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia poháre a diplomy. Družstvá na ostatných miestach 

diplomy.                           

Mgr. Ján Tomko 



 

 


