


 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ 

spomienka na MEZ 

13. apríl 2018  
 

Pravidlá turnaja:  

- turnaj je určený pre: 

1. skupina – zamestnanci, rodičia a priatelia škôl a inštitúcie  

2. skupina -  aktívni volejbalisti (osobitne hodnotiace skupiny). 
 

- zloženie družstiev: na súpiske môže byť 8 hráčov (v obidvoch skupinách). 
 

- zápasy sa odohrajú podľa medzinárodných pravidiel pre volejbal, súťažného poriadku a tohto rozpisu. 
 

- hrá sa „šestkový“ volejbal, v každom družstve môžu naraz do hry nastúpiť najviac traja muži (podľa 

pravidiel mix) 

 

- zápasy podľa rozpisu v telocvičniach 

1. skupina:  - telocvičňa ZŠ Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota 

- telocvičňa ZŠ Š. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa 13 (sídlisko Západ), Rimavská Sobota  

2. skupina:  -  telocvičňa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota 

- telocvičňa ZŠ M. Tompu, Novomeského 2070 (sídlisko Západ), Rimavská Sobota 
 

- turnaj sa hrá v skupinách podľa počtu prihlásených družstiev, každý s každým  na dva víťazné sety (tretí set 

sa hrá skrátená hra) 
 

- bodovanie: víťazstvo 2:0 = 3 body (víťaz), víťazstvo 2:1 = 2 body (víťaz), 1 bod (prehratý) 
 

- víťazi z 1. skupiny (v prípadne vyššieho alebo nerovnakého počtu družstiev v základných skupinách aj 

družstvá na druhom mieste – určí organizátor podľa počtu prihlásených družstiev) postupujú do finálovej 

skupiny (telocvičňa ZŠ Pavla Dobšinského), v ktorej sa hrá systémom každý s každým na dva víťazné sety 

o 1. miesto v turnaji (vzájomné zápasy sa prenášajú zo základnej skupiny) 

- nepostupujúce družstvá z 1 skupiny hrajú „malé finále“ telocvičňa ZŠ Š. M. Daxnera, (sídlisko Západ) 

o konečné umiestnenie, systémom každý s každým na dva víťazné sety (vzájomné zápasy sa prenášajú zo 

skupiny). 

- víťazi z 2. skupiny (v prípadne vyššieho alebo nerovnakého počtu družstiev v základných skupinách aj 

družstvá na druhom mieste – určí organizátor podľa počtu prihlásených družstiev) postupujú do finálovej 

skupiny (telocvičňa ZŠ M. Tompu, Novomeského 2070 - sídlisko Západ),v ktorej sa hrá systémom každý 

s každým na dva víťazné sety o 1. miesto v turnaji (vzájomné zápasy sa prenášajú zo základnej skupiny) 

- nepostupujúce družstvá z 2 skupiny hrajú „malé finále“ telocvičňa Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Športová 1 RS, o konečné umiestnenie, systémom každý s každým na dva víťazné sety (vzájomné zápasy sa 

prenášajú zo skupiny). 
 

- organizátor si vyhradzuje právo na zmeny a určenie systému hry podľa počtu prihlásených družstiev 

 

- organizátor si vyhradzuje právo určenia presunu družstiev v rámci jednotlivých telocviční počas turnaja, 

kvôli zabezpečeniu plynulosti turnaja a zabezpečenia jeho časového harmonogramu. 
 

- zápas vedie vopred určený rozhodca, uvedený v rozpise zápasov, po odohratí zápasu kapitáni oboch 

družstiev podpíšu zápis o stretnutí.  
 

- výška siete: 232/235 cm 

 

- medzi zápasmi je prestávka maximálne 5 minút 

 

- určenie poradia: 1. vyšší počet bodov 2. vyšší celkový rozdiel lôpt (rovnosť bodov) 3. vyšší počet 

dosiahnutých lôpt (rovnaké body a rozdiel lôpt) 4. los 

 

Protesty: do l5 minút po skončení zápasu hlavnému rozhodcovi po zaplatení vkladu 33 €  

 

Vyhlasovanie výsledkov:  

-  v malej telocvični Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote, potom spoločenské posedenie. 

 

Každý hráč štartuje na vlastnú zodpovednosť!  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny!  




