
P R O P O Z Í C I E 
Medzinárodných majstrovstiev SR veteránov   mužov a žien vo volejbale 

„MEMORIÁL FRANTIŠKA MIZDOŠA“ – XIX. ročník 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR: Ľubor HALANDA 

                                             Igor KREDÁTUS 

                                             Milan ŠPAK                                            

                                             Viera MIZDOŠOVÁ 

                                             Jozef BRÉDA 

                                             Milan LAJDA 

                                             Stanislav Škára  

                                             Inge CERMANOVÁ 

                                             Bohumír DROZD  

                                             Miloš NADÁNYI  

 

USPORIADATELIA: Slovenská volejbalová federácia  

                                      MŠK Kežmarok   

                                      KV MŠK OKTAN Kežmarok 

                                      Mesto Kežmarok 

                                      Volejbaloví veteráni Kežmarku  

 

TERMÍN:      08. august 2015 

 
MIESTO:       Volejbalové ihriská ZŠ Nižná brána  

                        Družstvá žien a mužov nad 50 rokov hrajú v telocvičniach. 

                        V prípade nepriaznivého počasia sa hrajú všetky stretnutia  v   

                         telocvičniach. 

PROGRAM: 
08 . august 2015      -    otvorenie turnaja o 7.30 hod. 

- stretnutia podľa rozpisu od 8.00 hod. 

- vyhodnotenie turnaja o 19.30 hod. 

- spomienkový večierok od 20.30 hod. 

 

SYSTÉM:  hrá sa v skupinách podľa počtu prihlásených družstiev na dva hrané   

                   sety do 20 b. /kategória  MUŽI „A“/ 

                   výška siete – muži 235 cm 

        ženy 224 cm 

                   ďalej sa hrá podľa medzinárodných volejbalových pravidiel a 

                   súťažného poriadku SVF. 

 

NÁKLADY: družstvá štartujú na vlastné náklady 

 



TURNAJOVÝ VKLAD:   50,00 €  za prihlásené družstvo, zaslať spolu s  

                                          prihláškou na číslo účtu: 6746034001/1111 

                                          VS = 20150808, KS = 0308 

 

KATEGÓRIE:  ŽENY         35 rokov a staršie 

                           MUŽI „A“  40 – 50 rokov 

                           MUŽI „B“   nad 50 rokov 

                           MUŽI,,C´´   nad 60 rokov  

                           TOLERANCIA – dosiahnutie veku v roku 2015 !    

           

HRACÍ DOKLAD: súpiska hráčov s dátumom narodenia + občiansky preukaz,   

                                 resp. cestovný pas za účelom určovania vekovej kategórie 

 

PROTESTY:  do 10 min. po skončení stretnutia s vkladom 7,00 € 

 

ROZHODCOVIA:  rozhodcov deleguje komisia rozhodcov SVF 

 

CENY:  družstvá umiestnené na 1. – 3. mieste budú odmenené vecnými cenami,  

              tiež budú odmenení najlepší jednotlivci v jednotlivých kategóriách 

 

PRIHLÁŠKY: záväzné prihlášky posielať spolu s dokladom o zaplatení vkladu. 

                         Prihlášky bez požadovaných náležitostí a po termíne uzávierky 

                         nebudú akceptované! 

                         TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK: 20. júl 2015! 

 

                         Usporiadateľ si vyhradzuje právo kontroly veku – pri porušení 

vekovej kategórie bude družstvo diskvalifikované bez nároku na vložený vklad, 

zmeny v organizácií turnaja ovplyvnené vyššou mocou! 

RÔZNE:      1. za zdravotný stav štartujúcich zodpovedá vysielajúca organizácia 

                     2. družstvá štartujú na vlastnú zodpovednosť 

                     3. ubytovanie, stravovanie bude zabezpečené podľa požiadavky 

                          uvedenej v prihláške, guláš v cene vkladu 

                     4. lopty na rozcvičenie si družstvá prinesú svoje 

                     5. lopty na stretnutia poskytne usporiadateľ, hrá sa s loptami   

                         zn. MIKASA 

                       INFORMÁCIE – PRIHLÁŠKY:     Jozef BRÉDA 

                                                                                 M. Lányiho 11 

                                                                                 060 01  K e ž m a r o k 

                                                                                 tel.: 0905839711                                                                                                                                                  

                                                                                 e-mail: mskkk@centrum.sk 

                                                                                 jozef.breda@centrum.sk  

V Kežmarku 13. 05. 2015             Jozef Bréda                      

                                                      za organizačný  výbor  
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