
 

 
 

 
 

Basketbalová akadémia mládeže Poprad, Popradský mládežnícky parlament,  

Odb. školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad, Slovenská asociácia športu na školách OR Poprad 

 

P R O P O Z Í C I E  

Valentínskeho turnaja v trojkovom basketbale 

 

A)  Všeobecné ustanovenia 

 

1. Vyhlasovateľ:  Mesto Poprad, BAM Poprad, OZ Zober loptu, nie drogy 

2. Organizátor:         Odb. školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad, BAM Poprad, Popradský mládežnícky 

parlament 

3. Termín a miesto:      streda 14. februára 2018 Aréna Poprad 8,30. Prezentácia o 8,00 h.   

4. Kategórie:    I. Žiaci ZŠ nar. 1.1.2002 a ml. 

   II. Žiačky ZŠ nar. 1.1.2002 a ml. 

   III. Žiaci SŠ nar. 1.1.1998 a ml. 

   IV. Žiačky SŠ nar.1.1.1998 a ml. 

    V. Zmiešané družstvá žiakov ZŠ alebo SŠ bez rozdielu veku 

5. Organizačný výbor :        Mgr. Peter Procházka, Bc. Alena Kováčová 

6. Účastníci: žiaci škôl mesta Poprad 

7. Ekonomické zabezpečenie: ceny a občerstvenie hradí mesto Poprad, zapisovateľov (rozhodcov) zabezpečí BAM Poprad 

a Popradský mládežnícky parlament, tričká prípadne iné upomienkové predmety OZ Zober 

loptu, nie drogy. 

 

B)  Technické ustanovenia 

 

1. Účastníci:   trojčlenné družstvá + 1-2 náhradníci (max. počet členov 5, min. 3). 

 Pre zmiešané družstvá platí pravidlo, že na ihrisku musí byť vždy jeden hráč/hráčka opačného 

pohlavia. 

2. Podmienky účasti:   súpiska  predložená pri prezentácii, obsahujúca názov družstva, meno a priezvisko členov, 

dátum narodenia, podpísaná osobou staršou ako 18 rokov. Družstvá musia mať dresy (tričká) 

rovnakej farby. Za školu sa môže prihlásiť aj viac družstiev. 

3. Pravidlá:   súťaží sa podľa pravidiel štandardných pre streetbal, ktoré budú zaslané elektronickou poštou 

každému prihlásenému a prijatému družstvu. 

4. Hrací systém: každý s každým, alebo v skupinách podľa počtu prihlásených družstiev. 

5. Prihlášky:   prihlášku, obsahujúcu kategóriu, názov a zloženie družstva, vrátane rokov narodenia členov, 

zaslať mailom na adresu sport@msupoprad.sk najneskôr do 9.2.2018. Dňa 12.2.2018 bude 

elektronickou poštou oznámené prihláseným družstvám či boli prijaté do súťaže a prijatým 

družstvám budú zaslané pravidlá. Z časových a kapacitných dôvodov bude počet družstiev v 

kategórii obmedzený. Kritériom bude poradie doručenia prihlášky do naplnenia max. počtu v 

kategórii 8. Spolu s pravidlami bude zaslané aj upresnenie začiatku turnaja. Pri nízkom počte 

prihlásených družstiev sa turnaj začne neskôr, aby žiaci nevynechali dôležité prvé vyučovacie 

hodiny, ak to nebude nevyhnutné. 

 

C) Rôzne ustanovenia: 

 

1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, alebo po dohode so školou osoba staršia ako 18 rokov, 

podpísaná na súpiske. Organizátor turnaja zabezpečí lekárničku. Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je 

v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca. 

2. Na záver turnaja bude vyhlásená a dekorovaná dvojica najšarmantnejších účastníkov  

„Valentínska basketbalová kráľovná a kráľ“. 

 

          

  

           Bc. Alena Kováčová v.r.              Ing. Matej Macicha                            Mgr. Peter Procházka 

                za BAM Poprad                   za OZ Zober loptu, nie drogy                         riaditeľ turnaja 

mailto:sport@msupoprad.sk

