Centrum voľného času, Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves
Mesto Spišská Nová Ves
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PROPOZÍCIE

Okresné majstrovstvá v mix-volejbale školských pracovníkov
v školskom roku 2017-2018
Usporiadateľ:
Termín:
Miesto:
Riaditeľ turnaja:
Vedúca turnaja:
Rozhodcovia:
Časový rozpis:

Vyžrebovanie:
Štartovné:
Predpis:

Výstroj:

Protesty:

Odvolávacia komisia:
Poistenie:

Prihlášky:

Centrum voľného času Spišská Nová Ves, ZŠ Lipová SNV
20.4.2018 (piatok)
Športová hala Spišská Nová Ves
PhDr.Ľubica Š e f č í k o v á
Mgr. Eva Fabianová
Zabezpečí usporiadateľ
12,00 hod. – prezentácia
13,00 hod. – vzájomné zápasy v skupinách
17,00 hod. – finálové zápasy
18,00 hod. – vyhlásenie výsledkov ŠJ Lipová Sp.Nová Ves
sa uskutoční 12.4.2017 o 14,00hod. v CVČ za prítomnosti hlavného
rozhodcu, vedúceho turnaja, riaditeľa turnaja. Vedúci družstiev sa majú
možnosť tohto žrebovania zúčastniť.
6€/osobu do 16.4.2018 na adresu CVČ, Hutnícka 18 SNV
Hrá sa podľa platných pravidiel Slovenskej volejbalovej asociácie. Hrá sa
v skupinách turnajovým spôsobom. Družstvo tvorí 12 hráčov (školských
pracovníkov)+ 1 vedúci. Počas stretnutia na ihrisku musia byť počas hry
najmenej dve ženy. Systém turnaja sa určí pri prezentácii.
Družstvo musí mať jednotné oblečenie a dresy s číslami. Hracie lopty
zabezpečí usporiadateľ. Na rozcvičenie si musí každé družstvo priniesť
vlastné lopty.
Môžu podávať vedúci družstiev do 10 minút po skončení stretnutia
s protestným vkladom 4€. V prípade že protest sa ukáže ako oprávnený,
protestný vklad sa družstvu vráti, v opačnom prípade protestný vklad
prepadá v prospech usporiadateľa.
Tvoria ju riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca a vedúci súťaže.
Športová akcia nie je poistená. Za zdravotný stav zodpovedá vysielajúca
škola a hráči štartujú na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ odporúča aby
každý hráč v prípade nepredvídaného úrazu mal u seba preukaz
poistenca.
Do 16.4.2018 na adresu: Centrum voľného času
Hutnícka 18
Mgr. Eva Fabianová
052 01 Spišská Nová Ves,
č.tel.: 053/4423758, 0907 690 394
e-mail: evelynfabici@gmail.com

V Spišskej Novej Vsi 16.3.2018

PhDr.Ľubica Š e f č í k o v á
riaditeľka CVČ

Škola: ......................................................................................................................

Prihláška – súpiska
Okresné majstrovstvá v mix-volejbale školských pracovníkov
v školskom roku 2017-2018

Miesto:
Termín:

Športová hala v Spišskej Novej Vsi
20.4.2018

P.č.

Meno a priezvisko

Škola

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
V Spišskej Novej Vsi dňa .....................................
–––––––––––––––––––
riaditeľ školy
Prihlášky + štartovné zasielať do 16.4.2018 do 14,00hod. na adresu
Centrum voľného času, Hutnícka 18, Mgr. Eva Fabianová, 052 01 Spišská Nová Ves,
č.tel.: 053/4423758, 0907 690 394, e-mail: evelynfabici@gmail.com

po tomto termíne zaslané prihlášky neakceptujeme !!!!!!!!!!!!!!!

