
ZAUJÍMAVOSTI 57.ROČNÍKA THM 
 

 
OLYMPIJSKÝ KLUB TURIEC bol vyhodnotený spomedzi 21 olympijských klubov  
Slovenskej republiky na 4. mieste, čo sa týka bodovania za aktivitu v roku 2016. Prispeli k tomu 
aj naše Turčianske hry mládeže, ktoré boli v rámci Štafety Rio 2016 nosným podujatím. 
Aj v tomto roku pripravuje mnoho zaujímavých aktivít v spolupráci s Mestom Martin, 
Atletickým klubom, OR SAŠŠ Martin, CVČ Kamarát a inými. Jedným z nich bude 22.6.2017 
nové podujatie - I. ročník „Kamarátsky päťboj a ešte niečo navyše...“ pre žiačky 
a žiakov ZŠ, narodených 1.9.2005 a mladších, kde si deti zmerajú sily v ropskippingu, 
v štafetovom behu vo vreci, v hádzaní na cieľ, v prekážkovej dráhe a v turnaji vybíjanej. Všetci 
sa zároveň zapoja do Behu olympijského dňa.  

 
MINIHÁDZANÁ bude v 57.ročníku THM zaradená už po 4-tý krát. Organizátori sa pred 
tromi rokmi rozhodli zaradiť minihádzanú do loptových hier THM najmä z toho dôvodu, že 
o hádzanú nebol dostatočný záujem. Aby sa hádzaná celkom nevytratila z programu THM, 
uvítali sme tento návrh a dali priestor mladším žiačkam a žiakom. V budúcom ročníku by 
v THM na hádzanú už mali nastúpiť staršie žiačky a žiaci a veríme že medzi nimi budú aj 
odchovanci minihádzanej.  
 
 
 
Súčasťou 57.ročníka sú aj nasledujúce športové podujatia: 
 
MARTINSKÉ OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY  
Tento atletický deň martinských materských škôl je naplánovaný na 10.5 2017. Určený je 
vekovú kategóriu 5-6 ročných detí z 18-tich materských škôl, ktoré sú zriadené na území mesta 
Martin. Z každej materskej školy sa podujatia môžu zúčastniť tri dievčatá a traja chlapci. 
Súťažiť budú v troch individuálnych disciplínach – beh na 20 m, skok do diaľky z miesta, hod 
tenisovou loptičkou a jednej disciplíny družstiev - štafety 6 x 20m v atletickom areáli Martin- 
Sever. V roku 2017 sa koná 6.ročník tohto podujatia. 

 
MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ATLETICKOM TROJBOJI DETÍ 
PREDŠKOLSKÉHO VEKU 
Športové podujatie je určené pre deti materských škôl z celého okresu Martin, konať by sa malo 
dňa 31.5.2017 Podujatia sa môžu zúčastniť tri dievčatá a traja chlapci. Absolvujú tri 
individuálne disciplíny – beh na 30 m, skok do diaľky z miesta, hod tenisovou loptičkou. 
Podujatie organizuje Materská škola, Krížna v Turanoch v spolupráci s Mestom Turany 
a Mestom Martin. V roku 2017 sa koná 22.ročník tohto podujatia. 
 

MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ATLETICKOM ŠTVORBOJI 
NAJMLADŠIEHO ŽIACTVA 
Športové podujatie je určené pre žiakov 1.-4.ročníka základných škôl z celého okresu Martin, 
konať by sa malo dňa 30.5.2017. Podujatia sa môžu zúčastniť štyri dievčatá a štyria chlapci. 
Absolvujú štyri individuálne disciplíny – beh na 50 m, skok do diaľky z rozbehu, hod 
kriketovou loptičkou a beh na 400 m. Podujatie organizuje Základná škola  Turany,  
v spolupráci s A.C. Victória, Detská atletika SAZ, Olympijský klub Turiec, Mestom Turany 
a Mestom Martin. V roku 2017 sa koná 26.ročník tohto podujatia. 
 

ŠPORTU ZDAR! 
 

Mgr. Alena Schimíková 
riaditeľka 57.ročníka THM 

 

 
 

 
 
 
Mesto Martin                     
Olympijský klub Turiec 
Atletický klub ZŤS Martin 
Združenie miest a obcí regiónu Turiec 
Správa športových zariadení mesta Martin 
Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách 
 

 

 

 
 
 
 

                                 
 
 

 

 

 

 

 

 
Žrebovanie loptových hier sa uskutoční 10.5.2017 o 15.00 hod.  
v zasadačke MsÚ č.310 za účasti vedúcich prihlásených družstiev. 

Pozvánky nebudú osobitne zasielané. 
 



 

PROGRAM  57. ROČNÍKA  
TURČIANSKYCH HIER MLÁDEŽE 
 
Pondelok 22.5.2017 - VOLEJBAL 

 telocvične základných škôl 

Žiaci       - ZŠ s MŠ Ul. Dolinského, Martin  
Žiačky - Gymnázium J. Lettricha, Martin 

 

Utorok 23.5.2017 -  ATLETIKA 

 Atletický areál Martin - Sever: 
Slávnostné otvorenie 57. ročníka THM 
o 8.00 hod. 

 

Streda 24.5.2017 - BASKETBAL  

 telocvične základných škôl: 

Žiaci       - ZŠ Ul. A. Stodolu, Martin 
Žiačky  - ZŠ A. Dubčeka Ul. budovateľov, Martin 

Štvrtok 25.5.2017 -  MINIHÁDZANÁ 

 Spojená škola, Ul. Červenej armády 25, Martin 

Žiaci a žiačky    
 

Štvrtok 25.5.2017 -  FLORBAL 

 telocvične základných škôl: 

starší žiaci     - ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Ul. Tomášikova, Martin 
mladší žiaci   - Spojená škola, Červenej armády 25, Martin  
 
Piatok 26.5.2017 - FUTBAL 

 futbalové ihrisko pri ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova  
Žiaci  a žiačky  

 
Piatok 26.5.2017 -  PLÁVANIE 

 krytá plaváreň SUNNY v Martine: 

 Žiaci  a žiačky   
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FUTBAL 
  

Usporiadateľ: Mesto Martin, SŠZmM, OR SAŠŠ, MŠK Fomat  
Termín: 26. 5. 2017 (piatok) o 8. 00 hodine 
Miesto: futbalové ihrisko pri ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova 
Riad. turnaja:   Mgr. Pavol Chovaňák 
     ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova 27 
     036 01 Martin 
e-mail: info@zshurbanova.sk   
 
Systém turnaja: Turnaja sa zúčastnia len družstvá, ktoré sa umiestnia na 
prvých štyroch miestach v kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci a staršie 
žiačky v rámci okresných kôl školských športových postupových súťaží 
odohraných v máji 2017 (Školský pohár, 11.5.2017 – mladší žiaci; Futbal 
cup, 17., 18. 5.2017 – starší žiaci a žiačky).  
 
Náklady: súvisiace s účasťou družstva na turnaji  hradí vysielajúca  

     organizácia 
 

Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel malého futbalu. 
Družstvo tvorí 10 hráčov (na ihrisku 6+1).  
Hrá sa systémom každý s každým.  
 
Starší žiaci 2 x 15 min.   
Staršie žiačky 2 x 10 min. 
 
Mladší žiaci 2 x 10 min. 

 
Kategória:  

 starší žiaci narodení od 1.1.2001,  
 staršie žiačky narodené od 1.1.2001, 
 mladší žiaci narodení od 1.1.2004 

 

Riaditeľ turnaja je zodpovedný za odovzdanie výsledkov p. Martinovi Ferenčíkovi 

do 28.5.2017 prostredníctvom e-mailu: lubaferencikova@gmail.com    
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PLÁVANIE   
 

Usporiadateľ: Mesto Martin, SŠZmM, OR SAŠŠ 
Termín: 26. 5. 2017 (piatok) o 8. 00 hodine 
Miesto: krytá plaváreň SUNNY Martin, Ul. Novomeského 
Riaditeľ pretekov: PaedDr. Elena Šmidtová    

        súťaž žiakov + súťaž žiačok 
 
Prihlášky:   Predbežný počet štartujúcich nahláste do 5.5.2017  
na e-mailovú adresu: smidtova@pobox.sk 
 
Menovité prihlášky na plávanie zašlite do 20.5.2017 na e-mailovú 
 adresu: smidtova@pobox.sk  
 
Záväzný predpis: Preteká sa podľa pravidiel plávania, týchto propozícií a 

súťažného poriadku pre plávanie. 
 
Štartujú: žiaci základných a stredných škôl okresu Martin, ktorí spĺňajú 

vekové kritériá. 
Za zdravotný stav žiakov zodpovedá vedúci družstva! 

 
Vekové kategórie: 

staršie žiactvo   – žiaci a žiačky narodení od 1.1.2001 a mladší 
mladšie žiactvo – žiaci a žiačky narodení od 1.1.2004 a mladší. 

 
Podmienka účasti: V jednej kategórii môžu za školu štartovať max. 4 

pretekári (spolu max. 16 pretekárov za školu).  
Upozornenie: Prihlásení mladší žiaci, ktorí budú štartovať vo svojej vekovej 
kategórii nemôžu štartovať aj za starších žiakov s výnimkou štafiet, kde 
môže štartovať  max. jeden ml. žiak /žiačka v štafete starších žiakov/žiačok.  
Jeden pretekár môže absolvovať max. 3 štarty. 
Disciplíny : 

 50 m voľný sp. starší žiaci a žiačky  

  50 m prsia starší žiaci a žiačky  

 25 m voľný sp. mladší žiaci a žiačky 

 25 m prsia mladší žiaci a žiačky 

 štafety 4 x 50 m  voľný spôsob  v kategóriách starší žiaci a žiačky  

 štafety4 x 25 m  voľný spôsob  v kategóriách mladší žiaci a žiačky 
 
Riaditeľka pretekov je zodpovedná za odovzdanie výsledkov p. Martinovi 
Ferenčíkovi prostredníctvom e-mailu: lubaferencikova@gmail.com   
do 28.5.2017. 
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VOLEJBAL 
 
Usporiadateľ:  Mesto Martin, SŠZmM, OR SAŠŠ 
Termín:  22. 5. 2017 (pondelok) o 8. 00 h. 
Miesto:  telocvične základných škôl 
žiaci:  ZŠ s MŠ Ul. Dolinského, Martin 
žiačky:  Gymnázium J. Lettricha, Martin 
Riaditeľ turnaja: 

 súťaž žiačok:    Mgr. Lenka Sedláčková 
Gymnázium J. Lettricha, Martin  
sedlackovamagdalenka@gmail.com  

  súťaž žiakov:  Mgr. Ladislav Füzek 
ZŠ s MŠ Ul. Dolinského 2, Martin 8    

 fuzek.dolinmt@gmail.com      
 

Prihlášky: do  5.5.2017 na adresu riaditeľov turnaja 
 (po uvedenom termíne sa prihlášky škôl nebudú brať do úvahy) 
Vybavenie:   športový úbor a obuv  
Žrebovanie:  10.5.2017 o 15.00 v zasadačke MsÚ č. 310 za účasti 
vedúcich prihlásených družstiev, pozvánky nebudú osobitne zasielané 
 
Systém turnaja: bude určený pri žrebovaní podľa počtu prihlásených 

družstiev. 
Náklady: súvisiace s účasťou družstva  hradí vysielajúca  organizácia. 
Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu.  

Výška siete žiaci: 235 cm, žiačky: 231 cm. 
Kategória: žiaci a žiačky narodení  1.1.2001 a mladší. 
Podmienky účasti: Prihláška a súpiska družstva potvrdená riaditeľstvom 

školy.  Na súpiske môže byť maximálne 10 hráčov (hráčok). Každý 
hráč musí mať kartičku poistenca. Môže byť aj kópia (za zdravotný 
stav účastníkov turnaja, hodnovernosť údajov na súpiske družstva 
zodpovedá vysielajúca organizácia .) 

Prezentácia:  v telocvičniach určených škôl do 7.45 hod. (pri nasadzovaní 
do skupín je rozhodujúce umiestnenie v okresnej volejbalovej 
súťaži ročníka 2016/2017) 

Hodnotenie:  Prvé tri družstvá v kategórii žiakov a žiačok dostanú poháre,  
diplomy a medaily 

Vybavenie: Každé družstvo nastupuje na stretnutie v rovnakých 
očíslovaných dresoch. Je povinné mať so sebou 1 loptu. 

 
Upozornenie: Štartovať budú len družstvá prihlásené v termíne! 
Riaditelia turnajov sú zodpovední za odovzdanie výsledkov  p. Martinovi 
Ferenčíkovi prostredníctvom e-mailu: lubaferencikova@gmail.com    
do 26.5.2017 
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ATLETIKA – v kategórii staršieho žiactva je postupová súťaž 
 
Dátum:  23. 5. 2017 ( utorok)  
Miesto:  Atletický areál Martin - Sever 
Usporiadateľ:  Mesto Martin, SŠZmM, OR SAŠŠ, Atletický klub ZŤS 
Riaditeľ pretekov: Mgr. Pavol Zemko 
Vedúci rozhodca:  Ing. Marián Kalabus 
 
Záväzný predpis:  Preteká sa podľa pravidiel atletiky, týchto propozícií 

a súťažného poriadku Turčianskej žiackej ligy 2016/2017 v atletike. 
Štartujú: žiaci základných a stredných škôl okresu Martin, ktorí spĺňajú 

vekové kritériá. Každý atlét musí mať kartičku poistenca (môže byť 
aj kópia). 

Vybavenie: športový úbor a obuv. Bez športového úboru a obuvi nebude 
súťažiacemu povolený štart. Dĺžka klincov na tretrách môže byť 
max.6 mm. 
Za zdravotný stav žiakov zodpovedá vedúci družstva! 

Vekové kategórie: 
staršie žiactvo- žiaci a žiačky narodení 1.1.2001 do 31.12.2003  
mladšie žiactvo - žiaci a žiačky narodení 1.1. 2004 a mladší. 

Disciplíny : 
ml. žiačky  – 60m,300m,600m,1km chôdza,výška,diaľka, lopt., 4x60m 

ml. žiaci  – 60m,300m, 1000m, 1km chôdza,výška, diaľka,lopt. 4x60m 
st. žiačky  – 60m,300m,800m, 1km ch,výška,diaľka, guľa, lopt., 4x60m 
st. žiaci   – 60m,300m,1000m, 1km ch.výška,diaľka,guľa,lopt., 4x60m 

 
Obmedzenia:  

1. Za každú školu môže nastúpiť v každej kategórii najviac 
9 pretekárov (spolu teda maximálne 36 pretekárov z jednej 
školy). 

2. Na jednu disciplínu môže škola postaviť  najviac dvoch 
pretekárov a jednu štafetu. 

3. Pretekár môže nastúpiť maximálne v štafete a dvoch 
individuálnych disciplínach, s výnimkou kombinácie 
najdlhšieho behu a chôdze. 

Určenie poradia v behoch: V behu na 60 m sa konajú rozbehy a finále 
A. Ostatné behy sú priamo finálové. Celkové poradie sa  určí podľa 
dosiahnutých časov, prípadne aj umiestnenia v rozbehu. 
 
Základné výšky a zvyšovanie pre skok do výšky 

ml. žiačky – 101 cm ml. žiaci – 106 cm 
st. žiačky – 111 cm st. žiaci – 131 cm 
Zvyšovanie latky: Prvýkrát o 10 cm, ďalej po 5 cm. 
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FLORBAL 
  
Usporiadateľ: Mesto Martin, SŠZmM, OR SAŠŠ 
Florbalový klub Martinské Medvede 
 
Termín: 25. 5. 2017 (štvrtok) o 8. 00 hodine 
 
Miesto:  telocvičňa Spojenej školy, Červenej armády 25, Martin  

telocvičňa ZŠ s MŠ A. Bernoláka Ul. Tomášikova, Martin 
    

 
Riad. turnaja:    Dušan Kubička– súťaž  mladší žiaci            
      ZŠ Ul. A. Stodolu, Martin 

               e-mail: dusan.kubicka@martin.sk  

   Ing. Milan Chochula – súťaž starší žiaci 
   ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Ul. Tomášikova, Martin 

e-mail: milanchochula@gmail.com   
Systém turnaja:  
 
Mladší žiaci – zúčastnia sa družstvá na 1.-6. mieste z turnaja, ktorý sa 
uskutoční  3. mája 2017 v Turanoch ako okresné majstrovstvá mladších 
žiakov organizované OR SAŠŠ Martin. 
 
Starší žiaci - turnaja sa zúčastní 6 družstiev, ktoré postúpili do okresného 
finále v kategórii starších žiakov odohraného v rámci školských športových 
postupových súťaží v apríli 2017. (Gorkého, Bernoláka, Evanjelická SŠ, Turany, 
Stodolu, Hurbanova) 

 
Náklady: súvisiace s účasťou družstva na turnaji  hradí vysielajúca  

     organizácia. 
 

Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel florbalu. 
Družstvo tvorí maximálne 10 hráčov (na ihrisku 4+1).  
Hrá sa v dvoch skupinách po troch družstvách.  
 
Starší žiaci 2 x 10 min.   
Mladší žiaci 2 x 10 min. 

 
Kategória:  

 starší žiaci narodení od 1.1.2001 
 mladší žiaci narodení 1.1. 2004 a mladší 

 

Riaditeľ turnaja je zodpovedný za odovzdanie výsledkov p. Martinovi Ferenčíkovi 

do 27.5.2017 prostredníctvom e-mailu: lubaferencikova@gmail.com    
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MINIHÁDZANÁ  
 
Usporiadateľ: Mesto Martin, SŠZmM, OR SAŠŠ  v spolupráci 
s Turčianskou hádzanárskou akadémiou Martin (THA Martin) 
Termín:  25. 5. 2017  (štvrtok) o 8. 00 h. 
Miesto: telocvičňa Spojenej školy,  
Červenej armády 25, Martin 
 
Riaditeľ turnaja: Ing. Róbert Klimo 
robert.klimo@gmail.com  
0907 833 581  

    

Prihlášky: do 5. 5. 2017 na adresu riaditeľa turnaja 
(po uvedenom termíne sa prihlášky škôl nebudú brať do úvahy) 
 
Žrebovanie: 10.5.2017 o 15.00 hod.  v zasadačke MsÚ č. 310 za účasti 

vedúcich prihlásených družstiev, pozvánky nebudú osobitne 
zasielané. 

 
Systém turnaja: bude určený pri žrebovaní podľa počtu prihlásených 

družstiev. 
Škola môže vyslať aj viac družstiev, družstvá môžu byť koedukované 

(dievčatá aj chlapci), jedno družstvo minimálne 6 hráčov. 
 
Náklady: súvisiace s účasťou družstva na turnaji hradí vysielajúca 

organizácia. 
 
Predpis:  hrá sa podľa platných pravidiel minihádzanej. 
 
Kategória: POZOR ZMENA !  
                mladší žiaci a žiačky narodení od 1.1.2006 a mladší 
Vybavenie:  dresy, tenisky, lopta 
Podmienky účasti: Prihláška a súpiska družstva potvrdená riaditeľstvom 

školy. Na súpiske môže byť maximálne 10 hráčov/hráčok. 

Prezentácia: Telocvičňa Spojenej školy, Ul. Červenej armády 25, 
Martin o 8,00 hod. 
 
Upozornenie: Štartovať budú len družstvá prihlásené v termíne! 
 
Riaditelia turnajov sú zodpovední za odovzdanie výsledkov p. Martinovi 
Ferenčíkovi prostredníctvom e-mailu: lubaferencikova@gmail.com   
do 27. 5. 2017 
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Hmotnosť náčinia: 
guľa: st. žiačky 3 kg, 
           st. žiaci    4 kg, 

 
Pokusy: Každý pretekár v skoku do diaľky, vrhu guľou a hode kriketovou  

loptičkou má nárok tri pokusy. 
 
Kolízia disciplín: Pretekár (príp. vedúci družstva) pri súčasnom štarte vo  

viacerých disciplínach oznámi vrchníkovi technickej diciplíny, že 
potrebuje odísť na inú disciplínu (behy majú prednosť). Vrchník 
disciplíny môže pretekárovi umožniť zmenu poradia v sérii pokusov 
jeho zaradením na začiatok, prípadne na koniec série. Zmeškaním 
pokusu v sérii pretekár stráca právo na absolvovanie pokusu.  

 
Ceny: Prví traja v každej disciplíne získajú medailu a diplom 
 
Vyhodnotenie škôl: V zmysle súťažného poriadku Turčianskej žiackej 

ligy v atletike boduje prvých 15 pretekárov v každej disciplíne. 
 

Postup: V kategóriách staršieho žiactva postupujú víťazi disciplín 
a najlepšie školy do krajského kola súťaže. Do vyhodnotenia 
postupujúcich škôl sa nezapočítavajú výsledky v chôdzi. 

 
Prihlášky: 
Menovité prihlášky na disciplíny oznámia vedúci družstva mailom  
najneskôr do piatka 19.5.2017 do 9,00 hod. na adresu: e-mail: 
brezniakova@martin.sk   
tel: 4204 260,   
mob.: 0908 919 408 
 
Zmeny upresnia vedúci družstiev medzi 7.15-7.45 hod. priamo na 
ihrisku pri prezentácii. 

 

Upozornenie: Upresňovanie prihlášok po termíne po 7.45 hod. 
nebude z časových dôvodov akceptované! 

 
Riaditeľ pretekov a vedúci rozhodca sú zodpovední za odovzdanie výsledkov 
do 25.5.2017 p. Martinovi Ferenčíkovi prostredníctvom e-mailu: 
lubaferencikova@gmail.com    
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ČASOVÝ PROGRAM atletických súťaží  57. ročníka THM 
 
Vysvetlivky: MŽky = mladšie žiačky   SŽky= staršie žiačky   R = rozbeh 
                           MŽci  = mladší žiaci        SŽci = starší žiaci        F = finále 

7.15 – 7.45 Upresnenie prihlášok (zmeny) 

8.00 – 8.35 Otvorenie pretekov, kultúrny program 

8.10  výška SŽci  

8.40 1000 m chôdza MŽky + MŽci    

8.50 1000 m chôdza SŽky + SŽci   

9.00 4x60 m MŽky  výška SŽky guľa SŽci 

9.15 4x60 m MŽci diaľka MŽky   

9.30 4x60 m SŽky    

9.45 4x60 m SŽci  výška MŽci  

10.00 600 m MŽky   guľa SŽky 

10.15 800 m SŽky diaľka SŽci   

10.20   výška MŽky  

10.30 1000 m MŽci    

10.45 1000 m SŽci diaľka SŽky   

11.00 60 m R MŽky   loptička MŽci 

11.30 60 m R MŽci    

11.45    loptička MŽky 

12.00 60 m R SŽky    

12.15  diaľka MŽci   

12.30 60 m R SŽci   loptička SŽky 

13.00 60 m F MŽky    

13.05 60 m F MŽci    

13.10 60 m F SŽky   loptička SŽci 

13.15 60 m F SŽci    

13.20 300 m MŽky    

13.30 300 m MŽci    

13.40 300 m SŽky    

13.50 300 m SŽci    

14.00 Odovzdanie medailí a diplomov, záver pretekov 

14.15 Odchod výprav 
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BASKETBAL 
 
Usporiadateľ: Mesto Martin, SŠZmM, OR SAŠŠ  
Termín: 24. 5. 2017 (streda) o 8.00 hod.  
Miesto: telocvične základných škôl  
Žiaci:  ZŠ Ul. A. Stodolu, Martin (žiaci) 
Žiačky: ZŠ A. Dubčeka Ul. budovateľov  (žiačky) 
 
Mgr. Blanka Bieliková – súťaž  žiaci            
     ZŠ Ul. A. Stodolu, Martin 

              e-mail: blanka101@centrum.sk  
Riad. turnaja:   Mgr. Miroslav Hriňa – súťaž  žiačky 
     ZŠ A.Dubčeka, Ul. budovateľov, Martin 

              e-mail: mivek.h@gmail.com   
 

Prihlášky:  do 5. 5. 2017 na adresu riaditeľov turnaja 
(po uvedenom termíne sa prihlášky škôl nebudú brať do úvahy) 
 

Žrebovanie: 10.5.2016 o 15.00 hod. v zasadačke č. 310 MsÚ za 
účasti vedúcich prihlásených družstiev, pozvánky nebudú osobitne 
zasielané. 
Systém turnaja: bude určený pri žrebovaní podľa počtu prihlásených 

družstiev 

Náklady: súvisiace s účasťou družstva na turnaji  hradí vysielajúca 
organizácia 

Predpis: hrá sa podľa platných pravidiel basketbalu 
 
Kategória:  žiaci a žiačky narodení od 1.1.2001 a mladší 
Podmienka účasti: Prihláška a súpiska družstva potvrdená riaditeľstvom 
školy. Na súpiske môže byť maximálne 10 hráčov, hráčok. Každý hráč 
musí mať kartičku poistenca. (Môže byť aj kópia, za zdravotný stav 
účastníkov turnaja a hodnovernosť údajov na súpiske družstva zodpovedá 
vysielajúca organizácia). 
Prezentácia: v telocvičniach určených škôl do 8.15 hod. Pri nasadzovaní 

do skupín je rozhodujúce umiestnenie v okresnej basketbalovej 
súťaži ročníka 2016/2017. 

Hodnotenie: Prvé tri družstvá v kategórii žiakov a žiačok dostanú pohár, 
diplomy a medaily 

Vybavenie: Každé družstvo nastupuje na stretnutie v rovnakých, 
očíslovaných dresoch. Na turnaji má 2 sady dresov a 1 loptu. 

 
Upozornenie: Štartovať budú len družstvá prihlásené v termíne! 
Riaditelia turnajov sú zodpovední za odovzdanie výsledkov p. Martinovi 
Ferenčíkovi prostredníctvom e-mailu: lubaferencikova@gmail.com   
do 26. 5. 2017. 
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