
   
                   
 
 
 
   Banskobystrický                                                           Centrum voľného času-JUNIOR 
 samosprávny kraj                                         Tajovského 30   Banská Bystrica 
 

 

 
              Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica 
                                      Olympijsky klub, Banská Bystrica 
 

P R O P O Z Í C I E   
              Mixvolejbalový turnaj žiakov a žiačok SŠ 

 

„DEŇ ŠTUDENTSTVA“ 
 

 
 
 
 
 

Všeobecné ustanovenia 
 
Usporiadateľ : CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica,  
                                Olympijský klub, Banská Bystrica 
 
Termín :  22.11. 2018   
 
Miesto :             Gymnázium A. Sládkoviča,  Banská Bystrica 
 
Riaditeľstvo turnaja : Riaditeľ -  Mgr. Julián Krull, PhD. 

Tajomník -  Mgr.  Eva Murková 
  Vedúci rozhodca:  - zabezpečí organizátor  

 
Prihlášky : Prihlásiť sa do 15. 11. 2018 do 12,00 hod. poslaním súpisky 

na e-mailovú adresu krull@juniorbb.sk 
Bližšie informácie: Mgr. Julián Krull, PhD. mobil: 0905468389  

 
Právo štartu :  Štartujú kombinované družstvá. Počas hry musia byť na ihrisku 

najmenej 3 študentky. Družstvo tvorí maximálne 12 hráčov a 1 
vedúci. Turnaja sa môžu zúčastniť študenti/tky 1.- 4.ročníka. 
Každý účastník nastúpi v jednotnom úbore. Technické 
zabezpečenie poskytne usporiadajúca škola. Systém hry bude 
zvolený podľa počtu prihlásených družstiev. Každé družstvo si 
prinesie loptu. 

 
Ceny :   diplomy, poháre a medaile 
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Rozhodcovské : hradí CVČ –JUNIOR, Banská Bystrica 
Občerstvenie: hradí CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica 

Technické ustanovenia 
 
Predpis: Súťaží sa podľa platných pravidiel FIVB, na dva hrané sety, 

prípadne tretí tiebreak a tohto predpisu . 
 
 
Čakacia doba : od vyhlásenia  stretnutia 15 minút 
 
Protesty :  Môžu podať vedúci družstiev písomne s vkladom 10 € hlavnému 

rozhodcovi do 10 minút po ukončení sporného zápasu. Verdikt 
vynesie organizačný výbor. 

 
Poistenie :  Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúca organizácia. 

Každý účastník je povinný si priniesť preukaz poistenca. 
Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere 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. Každý účastník turnaja musí 
mať pri sebe preukaz poistenca. 

 
Rôzne : Všetci účastníci sa riadia pokynmi organizátora a sú povinní 

dodržiavať poriadok a disciplínu, za ktorú je zodpovedný 
príslušný vedúci družstva. Účastníci sú povinní priniesť si  
športovú obuv, ktorá nezanecháva znečistenie. 

 Za vulgárne a neférové vystupovanie bude družstvo zo súťaže 
diskvalifikované. 

 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 31.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.Katarína Bursová v.r.     Ing. Miroslav Martiš v.r. 
riaditeľka CVČ–JUNIOR    riaditeľ odboru školstva ÚBBSK 
  
 


