
 

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 

 
Ružinovská športová liga žiakov 2018 / 2019 

MAJSTER RUŽINOVA 

V BASKETBALE 

 

PROPOZÍCIE  

 
1.  Všeobecné ustanovenia: 

 

Organizátor:     RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. 

Termín:    8.4.2019 (pondelok)                                                            

Miesto:    ZŠ Medzilaborecká, Medzilaborecká 11 

Zraz účastníkov:   07:40 hod. / ZŠ Medzilaborecká 

Začiatok úvodného stretnutia: 08:00 hod.  

Účastníci: - žiaci - „Starší“ (narodený od 1.1.2003 do 31.12.2006) 

Občerstvenie:   zabezpečí RŠK, p. o.  

 

2.  Technické ustanovenia: 

 

Účastníci :                              

„Starší“ (narodený od 1.1.2003 do 31.12.2006) 

- družstvo tvorí maximálne 10 hráčov, v hre sú 5 hráči (prípadne upravíme na mieste podľa veľkosti 

ihriska) 

      

Podmienky účasti:   

- potvrdiť prihlásenie na turnaj do 4.4.2019 (do 12:00) v kanc. RŠK, p. o., Ružinovská 4, Bratislava – 

osobne, telefonicky alebo e-mailom, 

- kontakt : andrej.pustay@rskruzinov.sk,  

- Ing. Andrej Pustay, 0908 730 425, 

- v prípade neprihlásenia sa do stanoveného termínu, škola nebude môcť byť zaradená do súťaže,  

- predloženie zoznamu hráčov v deň podujatia organizátorovi, 

- preukazy poistencov zúčastnených hráčov, 

- vybavenie do telocvične: tenisky bez čiernej podrážky, dresy, lopta. 

 

Vybavenie: 

- dresy s číslami (rozlišovačky, prípadne tričká rovnakej farby), lopta, tenisky bez čiernej podrážky, aby sa 

neznehodnotila palubovka. 

 

Rozlosovanie:    

- bude urobené dopredu na základe prihlásených družstiev. 



 

Systém stretnutí:    

Určí sa podľa počtu prihlásených škôl. Pri počte do 5 prihlásených školských družstiev, hrá každý 

s každým. Pri počte prihlásených 6 a viac budú rozdelené do skupín. Hrať sa bude v skupine systémom 

každý s každým. Víťazi skupín hrajú o prvé miesto, druhí zo skupín o tretie miesto. Tento systém bude 

platiť aj pre ďalšie kolá a bude nemenný. 

 

Rozhodcovia, zapisovateľ: - profesionálnych rozhodcov zabezpečí RŠK, p. o. 

 

Pravidlá :     - hrá sa podľa pravidiel basketbalu, ktoré sú k dispozícii na web 

stránke www.sass.sk. 

 

Zdravotné služba:   - zabezpečí RŠK, p. o. 

 

Hracia doba:    - 1 krát 10 minút (orientačne, po dohode sa dá zmeniť), 

- vo vyraďovacej fáze v prípade nerozhodného stavu nasleduje 

predĺženie (2 minúty). 

 

Prezúvanie, prezliekanie: - šatne, priestory  ZŠ Medzilaborecká. 

 

Hodnotenie: - víťazi si do tabuľky pripíšu body od 11 nadol. Prvý získa 11, druhý 

9, tretí 8 a štvrtý 7 bodov,   

 - celkový víťaz sa určí na základe umiestnenia v turnaji. 

       

Rôzne:  - v právomoci organizátora je posúvať alebo meniť začiatky stretnutí, 

ak sa vyskytnú výnimočné situácie. Organizátor si vyhradzuje právo 

na zmenu propozícií. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 25.3.2019      Ing. Andrej Pustay 

             metodik RŠK 

http://www.sass.sk/
http://www.sass.sk/

