
 
 Obec Kamienka 

Poľnohospodárske družstvo  
Základná škola s Materskou školou 
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Termín: 27.01.  –  28.01. 2018                 
Miesto turnaja: Telocvičňa ZŠ 

 



 

VYKONÁVACIE POKYNY  

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Usporiadateľ: Obecný úrad Kamienka a spoluorganizátori 

 

Dátum: 27. 01. – 28. 0. 2018 

 

Zraz účastníkov:  27. 01. 2018 o 08.00h v ZŠ Kamienka 

 

Kategória:  Muži, Ženy 

 

Prihlášky:  Vedúci družstiev doručia do 24. 01. 2018 na adresu Peter 

Bittner, OcÚ Kamienka (s možnosťou doplniť súpisku) 

Vylosovanie: Uskutoční riaditeľ turnaja dňa 24. 01. 2018 o 17.00h 

/streda/ v zasadačke OcÚ Kamienka (bez pozvánok) 

Účastníci turnaja: Prihlásené družstvo (najviac 8 v kategórii mužov  

 a 6 družstiev v kategórii žien) 

Prípravný výbor: Uskutoční sa 24. 01. 2018 o 17.00h v zasadačke OcÚ za 

účasti kapitánov a vedúcich družstiev . 

II. TECHNICKÉ PODMIENKY  

 

Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu, týchto 

 vykonávacích predpisov a športovo – technických  

 dokumentov. Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť 

 systém hry a športovo – technickej dokumentácie 

Podmienky účasti:  Poriadne vyplnená prihláška do turnaja potvrdená 

 zodpovedným funkcionárom družstva alebo organizácie  

 s priloženým potvrdením o zaplatení vkladu 

Vklad:                        20 € za jedno družstvo, zaplatený do 24.01.2018     

                                                          na  adresu Peter Bittner, OcÚ Kamienka 

 



Náležitosti: 

 

Družstva štartujú na súpiske, ktorá musí obsahovať názov družstva, mená štartujúcich, dátum 

narodenia a trvale bydlisko, kategóriu a podpis vedúceho družstva a kapitána. Doplnenie 

súpisky ďalším hráčom možno len za podmienok uvedených v technických podmienkach. 

Na súpiske môže byť uvedených  najviac 10 hráčov včítane vedúceho a kapitána  družstva.  

Každý hráč/hráčka musí mať označený dres číslom. Počas turnaja v kategórii mužov môže 

v zápase na hracej ploche hrať najviac jeden cudzí hráč. Za cudzieho hráča sa 

nepovažuje hráč družstva v pracovne právnom pomere vo firme.  V kategórii žien nie je 

dovolená ani jedna cudzia hráčka. Každé družstvo v kategórií mužov i žien, ktoré 

z akéhokoľvek dôvodu nebude mať šesť hráčov na hracej ploche, automaticky prehráva zápas 

(odporúča sa zaradiť na súpisku viac hráčov, aby v prípade potreby mohlo družstvo striedať). 

Na súpiske prehlasujem svojím podpisom svoju zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu 

zdravia. Hráčky a hráči mladší ako 18 rokov musia vyplniť formulár so súhlasným podpisom 

rodiča. 

 

Začiatky stretnutí:  

 

Prvé stretnutie turnaja začína v sobotu o 08.30h, každé ďalšie stretnutie 5 minút po skončení 

predchádzajúceho stretnutia. Stretnutia druhého dňa (v nedeľu) začínajú o 09.00h. V nedeľu 

po štvrtom zápase približne o 12.30 hod. bude položená kytica k pamätníku padlým 

(odporúča sa vedúcim družstiev a kapitánom, aby informovali svoje mužstva o tomto akte, 

aby sme dôstojne vzdali úctu tým, na počesť ktorých sa toto športové podujatie realizuje). 

 

Rozhodcovia: Ján Servický  hlavný rozhodca, ostatných rozhodcov na jednotlivé  

 stretnutia deleguje hlavný rozhodca 

 

Štruktúra turnaja: 

 

Družstva mužov budú rozdelené do skupín A a B. Družstvá budú do jednotlivých skupín 

žrebované. Prvé dve družstvá postupujú do semifinále.  

Semifinále sa hrá krížovým systémom, tzn. družstvo umiestnenie na prvom mieste skupiny A 

sa stretne s družstvom umiestneným na druhom mieste skupiny B. Družstvo z prvého miesta 

skupiny B s družstvom z druhého miesta skupiny A. Víťazné  družstvá postupujú do 



finále, porazené hrajú o tretie a štvrté miesto. Družstvá žien vyžrebujú  čísla a každý 

s každým budú hrať.    

Zápis o stretnutí: 

 

Pre stretnutie sa používa jednoduchý skrátený zápis. 

 

Hodnotenie výsledkov: 

 

Všetky stretnutia v skupinách sa hrajú na dva víťazné sety do 25 bodov . Rozhodujúci set 

v skupinách sa hra systémom TIEBRAK do 15 bodov. Víťazom v skupine sa stáva 

družstvo, ktoré získalo najväčší počet bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí na 

ktoromkoľvek mieste v skupine rozdiel setov, lepší pomer setov (vyšší podiel je lepší) a pri 

rovnakom pomere setov pomer lôpt. Ak majú aj potom dve alebo viac družstiev rovnaké 

umiestnenie, rozhoduje výsledok vzájomných stretnutí. Určenie poradia podľa 

predchádzajúceho sa vykoná len vtedy, keď je potrebné určiť presné poradie družstiev pre 

postup. 

 

Ceny: 

 

Víťazné družstvá obdržia putovné poháre, vecné ceny a diplomy. Ostatné družstvá diplomy. 

 

Rôzne: 

 

- sponzori turnaja sú ti, ktorí sponzorujú celý turnaj 

- je prísny zákaz fajčiť v priestoroch školy, fajčiť je povolené len v priestore určenom 

riaditeľstvom školy 

- po každom stretnutí zabezpečí riaditeľstvo školy zberačov lôpt 

 

 

 

 

 

 

 



Informácie podáva tajomník turnaja. 

 

 

Protesty: 

 

Družstvá podávajú protesty písomne s poriadnym odôvodnením porušenia všeobecných 

hracích dokumentov a týchto vykonávacích predpisov do 10 minút po ukončení stretnutia  

s vkladom  10 € .. 

 

RIADITE ĽSTVO TURNAJA:  

 

Ing. Juraj Jedinák, starosta obce, riaditeľ turnaja 

Ing. Martin Karaš, zástupca starostu, zástupca riaditeľa turnaja 

PeaDr. Oľga Gregová, riaditeľka ZŠ s MŠ, zástupca riaditeľa turnaja 

Helena Poprocká, poslankyňa OZ, tajomník turnaja 

 

ČLENOVIA:  

 

PeaDr. Anna Gočíková, zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ  

Peter Bittner, zamestnanec obce  

Ján Servický, hlavný rozhodca 

 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:  

 

MS SČK Kamienka, službukonajúce členky budú označené páskou na rukáve s textom SČK 

resp. vyznačením Slovenského červeného kríža.  

 

 

 

                                                                    

                                                                                             
Ing. Juraj Jedinák 

          riaditeľ turnaja 
 


