
Mestská časť Bratislava-Dúbravka 

Miestny úrad, oddelenie školstva, vzdelávania a športu 

Pri kríži 14 

841 01 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Propozície 
 

Plážový volejbal  

 
 pod záštitou starostu Dúbravky RNDr. Martina Zaťoviča 

 

Organizátor:         Mestská časť Bratislava-Dúbravka,  Gymnázium Bilíkova 

Usporiadateľ:       Oddelenie školstva, vzdelávania a športu Bratislava-Dúbravka, 

                               Gymnázium Bilíkova  

Termín:                 20. jún 2017 

Miesto súťaže:     Gymnázium Bilíkova  - plážové pieskové ihriská v areáli školy 

Prezentácia:         8.30 hod. 

Začiatok súťaže:  9.00 hod. 

Rozhodca:             zabezpečí usporiadateľ 

Hracie pravidlá:   podľa upravených pravidiel plážového volejbalu (5 na 5 ) 

 Hrá sa na dva víťazné sety 

 Set 21 bodov 

 Prijatie lopty z podania – „bager“ 

 Hráč nesmie udrieť do lopty dvakrát po sebe 

 Dotyk lopty je dovolený ktoroukoľvek časťou tela 

 Lopta musí byť odbitá a nie hodená alebo chytená 

 Pri obrannom údere po smeči, ktorý smeruje  dole môže byť lopta na krátky čas 

zadržaná 

 pri hre prstami 

 Podanie musí byt zrealizované  do piatich sekúnd 

 Ak lopta po nahodení alebo pustení podávajúcim hráčom dopadne na hraciu 

plochu, 

 považuje sa to za pokazené podanie 

 Pri každej vyhratej lopte sa príslušnému tímu pripisuje bod 

 Výška siete: 2,12 m – dievčatá 

   2,24 m – chlapci 

Hrací systém: každý s každým 

 

Poznámky:  

- za každú školu do súťaže nastúpi 10 členné družstvo chlapcov a 10 členné družstvo 

dievčat ročník narodenia 2001 a ml. 

- každá kategória bude ocenená  pohárom a medailou  

- za zdravotný stav súťažiacich žiakov zodpovedá vysielajúca škola 

- v prípade nepriaznivého počasia sa plážový volejbal ruší 

 

Informácie: Jana Petřvalská, petrvalska@dubravka.sk, 02/ 61101173 

 

Bratislava 08.06.2017 

mailto:petrvalska@dubravka.sk


Vyhodnotenie 

 

Plážový volejbal O putovný pohár prednostu miestneho 

úradu 2017 

 

 

 
Kategória 

 
Chlapci 

1. miesto  
ZŠ Nejedlého 

2. miesto  
OGY Bilíkova 

3. miesto  
- 

 

 

 
Kategória 

 
Dievčatá 

1. miesto  
OGY Bilíkova  skupina A 

2. miesto  
OGY Bilíkova  skupina B 

3. miesto  
ZŠ Sokolíkova 
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