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POHÁR  ASŠK  STŘEDNÍCH  ŠKOL  
V  PLÁŽOVÉM  VOLEJBALU  

 
chlapců a dívek 

pro školní rok 2006/2007 
 
 
 
 
 
 

Brno, Sokolské koupaliště  19. a 20. června 2007 
 



 
 

 
A. VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 

 
Pořadatel  :  ISŠ-COP BRNO, OLOMOUCKÁ 61, z pověření KR AŠSK  
 
Organizační výbor  :      předseda                           -  Ing. Lubomír Štefka -  ředitel ISŠ - COP                                        
                                       technické zajištění            -  Ing. Zdeněk Václavík, Jan Hemele                                                                     
                                       ekonom soutěže                 -  Mgr. Radoslav Marek 
                                       ubytování                          -  Jiří  Štěpánek                                       
                                       ředitel soutěže                    -  Mgr. Jan Prokeš     
                               
Datum konání :         19. a 20. června  2007   
                 
Místo konání  : Brněnská přehrada – Sokolské koupaliště 
 
Účastníci  : Vítězové  krajských (okresních) kol z České republiky, 
                                             studenti řádného denního studia, ročník 1987 - 1991 
                                          (turnaj hrají zvlášť chlapci a dívky, nehraje se mix) 
 
Startovné  : 200,- Kč na družstvo(dvojici), jehož vysílající škola je členem AŠSK 
     300,- Kč na družstvo, jehož vysílající škola není členem AŠSK 
                                              - škola může postavit maximálně dvě dvojice chlapců a dvě dvojice dívek 
                                    (Hradí se při losování nebo na účet KR AŠSK JIM 1346959379/ 0800 
                                     Variabilní symbol – číslo ŠSK. Je možné hradit také složenkou na adresu  
                                     KR AŠSK, Gymnázium tř.Kpt.Jaroše 14, 658 70 Brno ) 
 
Finanční zajištění      : Družstva startují na vlastní náklady 
 
Ubytování                  :       je možné zajistit   (nutno uvést na přihlášce) 

•  Sokolské koupaliště  ( kapacita 30 míst – cena cca 150,-Kč + snídaně) 
 
Přihlášky  :  do 12. června 2006 
                                       
                                       Na vzoru přihlášky ( vzor č. 1 ) vyplňte pouze počet soutěžících( družstev) a  
                                       v termínu odešlete na uvedené adresy.V přihlášce uveďte název školy, přesnou  
                                      adresu jméno vedoucího, předpokládaný počet účastníků dopravu( vlastní, 
                                      vlakem, autobusem,  dobu  příjezdu do Brna - den/hodina, požadavek na 
                                      ubytování ) 
                                                            Mgr. Jan Prokeš 
                                       e-mail:        sekorpnaj@seznam.cz 
                                           mobil :        774 999 636                                                               
Losování  :  dle přihlášek = nasazení do tabulky 
                                         ( doprava tramvají  č. 11, 3, 1 – zastávka: Přístaviště)- viz plánek 

  Při pozdním podání přihlášky  -  nebude družstvo  zařazeno do soutěže ! 
 
Prezentace                  : Podle časového rozpisu. Při prezentaci předloží vedoucí družstva originál   
                                      soupisku podepsanou ředitelem školy a OP hráčů. 

 
Informace  : podá   Jan Prokeš – tel.: 548 515 138, mob.: 774 999 636 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. TECHNICKÁ  USTANOVENÍ 

 
Pravidla  : hraje se podle platných pravidel plážového volejbalu 
 
Systém soutěže :  základní čtyřčlenná skupina ( ve skupině se hraje systémem každý s každým ) 
                                      Družstva na prvních místech ve skupině budou nasazena do druhého (3)kola 
                                      v pavouku, družstvo na druhém místě ve skupině je nasazeno do prvního(2) kola  
                                      v pavouku( zde se hraje na dvě prohry – opravný pavouk) 

                                   ( pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v systému soutěže -  podle počtu přihlášených 
družstev, délka a počet setů bude upřesněna ) 

 
Rozhodčí                    :  zajistí pořadatel turnaje 
 
Organizační zajištění 
 soutěže                     :    žáci ISŠ – COP Brno, Olomoucká 61  
 
Časový a organizační průběh :       

pondělí 18. června 2007 
                    16,00 -18,00    příjezd družstev do Brna a ubytování 
                   18,30                schůzka vedoucích družstev,organizační  pokyny, losování dvojic do základní  
                                           tabulky ( účast není podmínkou ) -Brno, Sokolské koupaliště 
 

úterý 19. června 2007 
                    7,30 – 8,00 –   prezentace ( družstev, která přijedou ráno)  v prostoru Sokolského koupaliště 
                    8,15             -   nástup družstev- zahájení turnajů  (chlapci i dívky) 
                    8,40             -   zahájení prvních utkání 
                  15.30             -  ukončení prvního hracího dne 
 

středa 20.června 2007 
                    8,15             -  pokračování turnaje 
                 15,00              -  předpokládané ukončení turnaje a vyhlášení výsledků 
 
Podmínky soutěže : vedoucí družstev předloží soupisku družstva potvrzenou ředitelstvím školy, 
     hráči uvedení na soupisce musí mít sebou průkaz totožnosti pro případnou 
     konfrontaci 

- pedagogický dozor ručí za zdravotní způsobilost hráčů 
- pořadatel nezajišťuje zvláštní jednorázové pojištění hráčů pro tuto akci, 

případné pojistné události musí být uplatněny na vysílající škole 
družstvo bude mít jednotné  dresy   a  v l a s t n í   m í č  ! 

 
Protesty  : protest je možno podat písemně do deseti minut po skončení utkání soutěžní  
                             komisi s vkladem  100,- Kč. Při zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch  pořadatele.  
 

Hodnocení  : do hodnocení škol se započítává součet pořadí z turnaje chlapců a dívek. Při  
                                      rovnosti součtu bude rozhodovat lépe umístněná další dvojice. 
Ceny   : družstva na 1. – 3. místě obdrží diplomy a medaile 
    
Upozornění  : vedoucí družstva (pedagogický dozor) odpovídá za správnost a úplnost 
     předložených soupisek i za osobní věci hráčů. Účastníci turnaje nejsou  
                                     pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám.  
 
V Brně dne .............. 2007 

Mgr. Jan Prokeš   Mgr. Zdeněk Jadvidžák                 Ing. Lubomír Štefka 
             ředitel soutěže              KR  AŠSK  Brno-město                    ředitel ISŠ - COP   

 
 



 
PŘIHLÁŠKY 

 
Na „Pohár AŠSK  v plážovém volejbalu SŠ  chlapců a dívek“ 
v Brně 19. – 20.6. 2007 
 
přihlašujeme družstvo(a)  chlapci „A“        …………………….………………………..  
  ( jmenovitě )                             
                                                                       „B“      ………………………………………………. 
 
                                             dívky    „A“      ………………………………………………. 
 
                                                          „B“     ………………………………………………… 
 
Kraj ……………………………název školy ……………………………………………… 
 
adresa školy…………………………………..........................................………….……….. 
 
e-mail……………………………….. 
 
kontaktní osoba……………………………………                telefon ……………………… 
 
 
Doprava :     vlastní, vlak, autobus,…………………. 
 
Ubytování  :   ano   -    ne                       
Stravování  :    je možné zajistit     ( hradí si účastníci)              ANO   -   NE 
 
 
V …………………………………. dne ………..…... 
 
-------------------------------------------------------odeslat přihlášku na e-mail : sekorpnaj@seznam.cz         
 


