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KR SAŠŠ Banská Bystrica 
 

P R O P O Z Í C I E 
Krajského kola vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok základných škôl 

pre školský rok 2019/2020 
 

 A/ Všeobecné ustanovenia 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Organizátor: 
z poverenia  Okresného úradu v Banskej Bystrici: 
Centrum voľného času - JUNIOR v Banskej Bystrici 

Usporiadateľ:  ZŠ Slobody 2 Poltár,  

Miesto konania: Mestská športová hala - Poltár 

Termín: 28. novembra 2019   o 8,30 hod. 

Činovníci: 

Riaditeľ turnaja: Mgr. Julián Krull, PhD. 
Tajomník:  Mgr. Eva Murková 
Hlavný rozhodca: Mgr. Ivan Urda 
Rozhodca:                  Mgr. Radoslav Urbančok 
Organiz. pracovník: Mária Michalove 

Podmienka účasti: 

Víťazné družstvá regionálnych kôl Banskobystrického kraja. 
Družstvo tvorí maximálne 12  (na ihrisku min. 5 dievčat) a 2 vedúci. 
Turnaja sa môžu zúčastniť žiaci a žiačky ZŠ nar. 1. 9. 2009 a ml., ktorí sú 
riadnymi žiakmi danej základnej školy, sú uvedení na súpiske potvrdenej 
riaditeľom školy. 
Technické zabezpečenie poskytne usporiadateľ, lopty si prinesie každé 
družstvo. Lopty na rozcvičenie usporiadateľ neposkytuje. 
Vedúci družstva je povinný preukázať sa súpiskou družstva, potvrdenou 
riaditeľom školy. Každý účastník je povinný priniesť si originál preukaz 
poistenca, ktorým sa bude musieť preukázať v prípade potreby.  

Prihlášky: 

Vložiť do 20. 11. 2019 do 12,00 hod., na portál: 
      www.skolskysport.sk, cez školský portál vložiť súpisky.   
Vložením súpisky cez školský portál, považujeme družstvo za 
prihlásené. Školy, ktoré nevložia súpisky, nebudú akceptované.  
Vedúci družstva je povinný doniesť na prezentáciu potvrdenú súpisku 
/pečiatka a podpis riaditeľa školy/ vytlačenú z portálu www.skolskysport.sk. 
       krull@juniorbb.sk,             0905 468 389 
Ak sa turnaja nezúčastníte, napriek tomu, že máte vloženú súpisku na 
školskom športe, je potrebné neúčasť včas oznámiť organizátorovi. 
/v prípade neospravedlnenej neúčasti bude žiadané uhradiť finančné 
náklady spojené s turnajom neodhlásenou školou/ 
Prihlášky po uvedenom termíne neakceptujeme !!! 
Bližšie informácie Vám poskytne: Mgr. Radoslav Urbančok, 0905 506 200 

Prezentácia: V deň konania od 8,30hod. do 9,00 hod. 

Rámcový časový program: 

   8,30 hod. –   9,00 hod. Prezentácia 
   9,00 hod. –   9,15 hod. Technická porada 
Technickú poradu vedie hlavný rozhodca, rieši a upozorňuje vedúcich 
družstiev na všetky podmienky, práva a povinnosti súťažiacich, ako aj na 
oprávnený a neoprávnený štart športovca . 
   9,15 hod. –   9,30 hod. Nástup družstiev 
   9,30 hod. – 15,00 hod. Turnaj podľa rozlosovania 
 15,00 hod.   Vyhlásenie výsledkov 

Úhrada:  Rozhodcovské a stravné hradí CVČ-JUNIOR, Banská Bystrica 

Cestovné: Účastníkom cestovné náklady neuhrádzame. 

Poistenie: 
Účastníci sa zúčastňujú na vlastné individuálne poistenie. 
Každý účastník je povinný priniesť si originál preukaz poistenca. 
Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúca škola.  

http://www.skolskysport.sk/
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B/ Technické ustanovenia 

Výstroj: 

Družstvo musí mať jednotné očíslované dresy. Hráči musia mať 
vhodnú obuv do športovej haly, ktorá nezanecháva na podlahe 
„znečistenie“. 
Družstvo si prinesie regulárnu loptu. 

Hracia lopta: 
Volejbalová lopta Mikasa MVA 200, 
nie veľmi nahustená, cca 0,28 kg/cm2 

Pravidlá a predpis: 

Hrá sa podľa platných pravidiel vybíjanej, Kalendára ŠŠS pre šk. rok 
2019/2020 a týchto propozícií. 

http://sass.sk/images/KALENDAR_sutazi/pravidl%C3%A1/Ofici%C3%A1lne_p
ravidl%C3%A1_VYB%C3%8DJANEJ_23.6.2015.pdf 
Žrebovanie prebehne pred začiatkom turnaja na technickej porade. 

Protesty: 
Je potrebné podať riaditeľovi súťaže do 10 minút  po ukončení sporného 
zápasu písomne s vkladom 10 €. Pri zamietnutí protestu prepadá vklad 
v prospech usporiadateľa. 

Systém súťaže: Hrací systém bude dohodnutý na technickej porade pred turnajom. 

Hrací čas: 2 x 7 minút       /polčasová prestávka 3 minúty/ 

Hodnotenie: 

Za víťazný zápas získa družstvo dva body, nerozhodný výsledok je 
hodnotený jedným bodom pre obe družstvá. 
Pri vyhlásení kontumačného výsledku získava víťaz dva body a aktívne 
skóre 10:0. 
Ak je kontumačný výsledok vyhlásený vinou oboch družstiev, nepriznávajú 
sa body nikomu, obom družstvám sa započítava pasívne skóre 0:10. 
O víťazovi rozhoduje: 
 1.  vyšší počet bodov zo všetkých stretnutí 
 2.  vzájomný zápas 
 3.  vyšší rozdiel súperových a vlastných vybitých hráčov 
 4.  vyšší počet vybitých hráčov zo všetkých stretnutí 
 5.  kratší hrací čas zo všetkých stretnutí 
 6.  nový zápas 2 x 3 min. bez prestávky 

Postup: Víťazné družstvo z krajského kola postupuje na M-SR. 

Rozhodcov: Zabezpečí organizátor 

Ceny: Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia diplom a poháre. 

Poznámka: 

Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel. 
Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá. 
Vysielajúca škola v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu 
zdravia účastníkov od okamihu odchodu z miesta až po návrat. Zároveň 
žiaci v plnej miere budú rešpektovať pokyny organizátorov školských 
športových súťaží, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže. 

Ochrana osobných 
údajov: 
 

V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov (meno, rok 
narodenia,) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových 
súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. „Politika informovanosti 
dotknutej osoby“). 
Osoby musia byť poučené o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR, kapitola 
III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“) na www.sass.sk 
 
Na školských športových súťažiach sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa vyhotovovať 
obrazový a zvukový záznam. Zúčastniť sa ho môžu účastníci dobrovoľne. Všetci zúčastnení musia 
tomuto oznamu rozumieť a berú na vedomie, že fotografie a videá budú využité na propagačné účely 
Slovenskej asociácie športu na školách (viď. www.sass.sk /Politika informovanosti dotknutej osoby).   
 
Poznámka: 
Za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných 
podujatiach SAŠŠ podľa Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“) 
NEMUSIA účastníci na okresných, regionálnych a krajských kolách odovzdávať Informované súhlasy, 
ak tieto na účel účasti na školských súťažiach odovzdali škole.  
Pri účasti na školských M SR však Informované súhlasy odovzdať musia SAŠŠ podľa propozícií k danej 
celoštátnej súťaži.  

Družstvá sú povinné zúčastniť sa zahájenia a vyhlásenia výsledkov. Pri nedodržaní tejto 
podmienky budú družstvá hodnotené mimo súťaž. Odporúčame doniesť si vlastné pitie. 

 
   Mgr. Jarmila Lipková v.r.                                                               Mgr. Július Slavkovský v.r.              
     riaditeľka CVČ-JUNIOR                                                                       riaditeľ ZŠ Slobody 2                                
         Banská Bystrica                                                                                       Poltár                                        
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