PROPOZÍCIE
DLHODOBÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ STREDNÝCH ŠKÔL KSK
VO VOLEJBALE DIEVČAT A CHLAPCOV – SF a RF
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 – regióny A, B, C
A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Organizátor: Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Košice, Strojárenská 3
z poverenia Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja
Miesto:
Športové haly a telocvične podľa dohody
Hrací deň: podľa dohody
Úhrada cestovného: Podľa usmernenia CVČ – RCM
B.TECHNICKÉ USTANOVENIA
Podm.účasti: Súpiska /napísaná na PC/ potvrdená riaditeľom školy – predložiť pri prezencii,
preukaz poistenca a preukaz totožnosti. Vedúci každého súťažiaceho družstva zároveň so
súpiskou odovzdá pred zahájením súťaže súhlas dotknutej osoby každého súťažiaceho
hráča koordinátorovi z CVČ – RCM. Bez podpísaného súhlasu dotknutej osoby sa žiak
nemôže zúčastniť na športovom turnaji vo volejbale.
Súpiska napísaná na PC a potvrdená riaditeľom školy – predložiť pri prezentácii. Preukaz
poistenca a preukaz totožnosti.
Právo štartu: Študenti SŠ denného štúdia, narodení 1.1.1998 - 31.12.2004
Družstvá:

10 členné + 1 vedúci

Predpis:

Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu s minimálnym počtom hráčov na
ihrisku 6 a podľa týchto propozícii. Po každom stretnutí si súperi podajú ruky !!!
Pri udelení trestu hráčovi, resp. družstvu v zápase sa bude postupovať v zmysle
príslušných pravidiel. V závažných trestoch bude o následkoch rozhodovať
organizátor súťaže.

Systém hry: V semifinálových a finálových kolách sa hrá na dva víťazné sety stretnutia do 25
bodov (musí byť rozdiel 2 bodov). Prípadný tretí set sa hrá do 15 (musí byť
rozdiel 2 bodov). čas cca 45 min.
Hodnotenie: Za víťazstvo v stretnutí družstvo získava 2 body, za prehru 1 bod, za kontumáciu
a diskvalifikáciu družstva 0 bodov s výsledkom 0:2(0:50). Víťazí družstvo, ktoré
získa najväčší počet bodov. Pri rovnosti bodov o umiestnení na ktoromkoľvek
mieste rozhoduje vyšší pomer setov a potom vyšší pomer lôpt. Keď sa ani potom
nedá určiť poradie o výsledku rozhodne výsledok vzájomného stretnutia. Keď
ani potom nie je rozhodnuté určí poradie žreb.
Výstroj:

Jednotné dresy s číslami (libero odlišný), športová obuv sálová

Čas. rozpis: Podľa usmernenia organizátora turnaja
Spoluorganizátor: Zaistí regulárne ihrisko; zapisovateľa a zápis; ukazovateľ skóre a lekárničku.
Protesty:
Ceny:

Najneskôr do 10 min. po odohratí zápasu s vkladom 5€. Na zadnú stranu zápisu
o stretnutí napíše protestujúca strana svoje vyjadrenie a podpíše ho.
v Regionálnom finále: diplom + medaila

Bodovanie:

Poznámka:

- za účasť družstva:
3 body za každý odohratý celý turnaj v okresnom kole
5 bodov za každý odohratý celý turnaj v semifinálovom kole
7 bodov za odohratý celý turnaj v regionálnom finále
- za umiestnenie v RF:
1. miesto: 5 bodov
2. miesto: 3 body
3. miesto: 2 body
4. miesto: 1 bod
Za zdravotný stav a úraz žiaka/žiačky počas súťaže spolu s poistením
zodpovedá vysielajúca organizácia!
Súťažiaci si musia priniesť preukaz poistenia a preukaz totožnosti.
Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenných vecí.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v rozpise, pokiaľ si to vyžiada
racionálne riešenie priebehu súťaže a má právo priebežne preveriť dátum
narodenia a totožnosť súťažiacich hráčov.
Počas konania športovej súťaže je prísny zákaz fajčenia v celom areáli
školy!!! Porušenie sa trestá diskvalifikáciou celého družstva!!!

