
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       P R O P O Z Í C I E 

 

školských majstrovstiev 

SLOVENSKA 

 

v HÁDZANEJ 

žiačok SŠ 

 
školský rok 2013/2014 

 

 

Michalovce, 29. – 30. 4. 2014 

 



  
PPrrooppoozzíícciiee  

šškkoollsskkýýcchh  mmaajjssttrroovvssttiieevv  SSlloovveennsskkaa  

                          v hádzanej žiačok SŠ 

                                      
 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

 

 
VYHLASOVATEĽ:   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

      

SPOLUVYHLASOVATEĽ: Slovenská asociácia športu na školách 

      

USPORIADATEĽ:             Okresná rada SAŠŠ a GPH v Michalovciach 

      

TERMÍN KONANIA:                     29.- 30. apríla 2014 

 

                                                            

MIESTO KONANIA:                     Chemkostav Aréna, Športová hala GPH 

 

PREZENTÁCIA:   11:30-12:00 v športovej hale GPH, Michalovce 

 

PRIHLÁŠKY: 

a) zaslať do 17.4.2014 na adresu organizátora – tv.gphmi@mail.com, remakigor@centrum.sk 

b) prihlásiť sa  cez : www.skolskysport.sk  a vložiť súpisku   

c) originál súpisky vytlačenej zo školského portálu, podpísanú riaditeľom školy predložiť pri 

prezentácii  

d) k prezentácii priniesť vypísané tlačivá, ktoré tvoria prílohu propozícií 

 

Informácie: PaedDr. Igor Remák, 0915 840 414 ; 566 423 097 

Po tomto termíne organizátor nebude prihlášky akceptovať.  

                                          

                                                        

http://www.skolskysport.sk/


PODMIENKA ÚČASTI:  

Riadne a včas vyplnená prihláška a súpiska družstva s uvedením mena a priezviska  hráčov 

(dátum narodenia), trénera a vedúceho družstva. Súpisku podpísanú a potvrdenú riaditeľom 

školy predložiť pri prezentácii. Súpiska musí byť vložená na školský portál (možnosť 

vytlačenia z portálu). 

 

Každý hráč/hráčka uvedení na súpiske danej školy sú povinní predložiť (OP), originál 

preukaz poistenca pri prezentácii. Preukázanie totožnosti: Je možné žiadať overenie 

súťažiacich. Toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi. 

 

 

ÚHRADA:  
Na základe platných právnych predpisov, najmä smernice 44/2011.  

Pokyny k cestovnému v prílohe. 

 

Školské majstrovstvá Slovenska sú financované z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR.   

     

ORGANIZAČNÝ ŠTAB:            
Riaditeľ súťaže: Rudolf Gadomský                                       

Hl. rozhodca: deleguje SZH                                     

Zdrav. zabezpečenie : Gymnázium Pavla Horova MI                      

                                                             

UBYTOVANIE:         
Rekreačné zariadenie Vojenská zotavovňa, Zemplínska Šírava 

  

STRAVOVANIE:   

V mieste ubytovania a športoviska - upresnenie pri prezentácii. 

 

POISTENIE:  
Účastníci štartujú na vlastné  - individuálne poistenie.  

Každý účastník musí mať so sebou kartu poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú 

spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných pokynov 

usporiadateľa zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy. 

 

ŠTARTOVNÉ: Podľa podmienok vyhlásených vo výzve. 

 

 

 

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA: 

 

 
ÚČASTNÍCI:  

Víťazné družstvá krajských kôl v kategórii žiačok SŠ. Družstvo tvorí max.12 hráčov a 2 vedúci. 

   

VEKOVÁ KATEGÓRIA:     

Žiačky SŠ narodení 1.9. 1994 a mladší.    

 



PRAVIDLÁ A PREDPIS:      

Hrá sa podľa pravidiel SZH, týchto propozícií a rozpisu školských športových súťaží.  

 

HRACÍ SYSTÉM:                

Hrá sa v dvoch štvorčlenných skupinách systémom každý s každým (1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4,  

1-3). Do finále postupujú z každej skupiny prvé dve družstvá, kde odohrajú zápasy krížovým 

spôsobom(A1-B2, B1-A2).  

Družstvá zo 4.miesta v skupinách hrajú o 7.miesto, z 3.miesta hrajú o 5.miesto. Hrací čas 

v skupinách a v zápasoch o umiestnenie je 2 x 15 minút s 5 minútovými prestávkami. 

    

Zmena hracieho systému je možná po dohode na technickej porade.  

 

HODNOTENIE:                   

Za víťazstvo získava družstvo 2 body. Pri nerozhodnom výsledku získavajú družstvá po 

jednom bode.  

Pri zhode bodov o poradí v skupinách rozhoduje : 

 -  väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí   

 -  väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí 

 -  väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných stretnutí 

 -  väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí 

 -  väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých stretnutí 

 -  väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí  

 

Ak je družstvo zo súťaže vylúčené, alebo vystúpi zo súťaže, anulujú sa všetky jeho výsledky 

a v tabuľke sa neuvádza . 

V zápasoch o umiestnenie sa musí rozhodnúť priamo na ihrisku. Postupujúcim, alebo víťazom 

zápasu je družstvo, ktoré zápas vyhrá v riadnom hracom čase alebo je lepšie pri streľbe 7m   

hodov. Streľba 7m hodov prebieha nasledovne: 

- päť vybraných hráčov z každého družstva postupne realizuje striedavo 7 m hody 

- ak je stav po 5 sériách nerozhodný, hádže sa vždy jeden 7m hod na každej strane, ktorého 

exekútormi môžu byť aj hráči, ktorí hádzali v prvej sérii 5-tich hodov 

- víťazom je družstvo, ktoré má po sérii viac gólov 

- hráči sa musia striedať a druhý krát môže v týchto sériách hádzať hráč až po realizácii 7 m 

hodu piatimi hráčmi svojho družstva. 

  

 

VÝSTROJ:  

Každé družstvo štartuje v jednotných očíslovaných dresoch (priniesť 2 sady dresov - tmavé 

a bledé), obuv halová.  

 

CENY:  

Družstvá umiestnené na prvých troch miestach získajú diplomy, poháre, medaily a titul 

„Školský majster SR pre školský rok 2013/2014“. 

 

PROTESTY:  

Do 20 minút po skončení zápasu s vkladom 7,- € podať hlavnému rozhodcovi a riaditeľovi 

turnaja. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa. 

 

 

 



UPOZORNENIE:  

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor 

oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich.  

 

Účastníci M SR sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, samotného turnaja, ako aj  

slávnostného ukončenia súťaže. 
 

Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva či jednotlivca), organizátor je oprávnený 

požadovať úhradu  vynaložených nákladov! 

 

 

ČASOVÝ ROZPIS TURNAJA: 

 
29.4. 2014 

11,30-12,00 h      Prezentácia pre všetky družstvá- Športová hala GPH 

12,00-12,30 h      Technická porada vedúcich 

12,30-13,30 h      Obed priebežne 

13,30-14,00 h      Slávnostné otvorenie turnaja 

14,30-18,25 h      Zápasy v skupinách podľa vyžrebovania 

od 18,00 h            Priebežné ubytovanie družstiev 

od 18,00-20,00 h Večera na ubytovni    

 

30.4. 2014 

7,00 – 8,30 h Raňajky na ubytovni  

9,00-13,10 h        Zápasy o umiestnenie 

13,15 h                Vyhlásenie výsledkov   

 

 

                                     Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poradie zápasov 

 

1 hrací deň:  

Skupina A, Skupina B 

1- 4  14,30 

2- 3  15,10 

4- 3  15,50 

1- 2  16,30 

2- 4  17,10 

3- 1  17,50 

 

 

2 hrací deň:        

 

Zápasy o umiestnenie: 

 

Semifinále I. A1 – B2 9,00 h 

 

Semifinále II. B1 – A2 9,40 h 

 

O 7. miesto A4 –B4 10,20 h 

 

O 5. miesto  A3 – B3 11,00 h 

 

O 3. miesto   11,40 h 

 

FINÁLE:   12,30 h 

 

Vyhodnotenie  13,15 h 

 

 

Časový rozpis je orientačný! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usmernenie k zúčtovaniu cestovných výdavkov 

 

 

Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak, autobus) sa bude cestovné preplácať 

do výšky predložených cestovných lístkov.   

Pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť skupinové zľavy. Pri nevyužití skupinovej 

zľavy bude cestovné prepočítané na skupinovú zľavu a preplatené bude iba v tejto výške.     

Použitie IC vlakov je nutné odsúhlasiť vopred na Sekretariáte SAŠŠ. 
 

Za každé družstvo musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz (na učiteľa, resp. trénera), na 

ktorom musia byť uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (pri družstve priložiť 

zoznam účastníkov s podpismi). Vzhľadom k tomu bude cestovné preplatené až po návrate 

zo súťaže – cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne, podpísaný a opečiatkovaný 

vysielajúcou školou. Na preplatenie sa zasiela cestovný príkaz spolu s lístkami, prípadne aj 

s miestenkami, číslom účtu a kontaktom na účtovateľa.  
(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri zaslaní tohto 

tlačiva vám cestovné nebude preplatené.) 

 

Pri použití súkromného motorového vozidla sa cestovné  bude preplácať vo výške 

cestovného hromadnej verejnej dopravy (železnice), ale iba vodičovi vozidla. Rovnako musí 

byť vypísaný cestovný príkaz a doložený zoznam všetkých zúčastnených osôb s podpismi.  

Na žiadosť uviesť číslo účtu a kontakt na účtovateľa. 

 

Mimoriadny autobus je možné použiť len vtedy, ak výška nákladov nepresiahne celkovú 

sumu nákladov pri použití verejnej hromadnej dopravy (k úhrade treba predložiť faktúru, 

objednávku, stazku a zoznam prepravovaných osôb s podpismi!!!).  Fakturovaná výška 

dopravy musí byť vopred dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ.  

 

Ak fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená.  Rovnako 

nebude uhradená, ak nebude mať všetky požadované náležitosti. 

   

Všetky doklady  na  zúčtovanie s číslom  účtu a  kontaktnou  osobou (meno, telefón,        

prípadne e-mailová adresa) zašlite na:  
 

Se-SAŠŠ, hala Mladosť, Trnavská 39, 831 04 Bratislava 
 

Doklady zašlite najneskôr do 10 dní po skončení M - SR (rozhoduje pečiatka 

pošty), v opačnom prípade nebudú preplatené.         

 

   

V prípade dotazov sa obráťte na Se SAŠŠ:    02/ 44453482,  0903 224572                                                                                            

 


