
Asociace školních sportovních klubů 
České republiky

Školní sportovní klub při ZŠ Novoměstská21 BRNO 

PropozicePropozice

V Y B Í J E N ÁV Y B Í J E N Á
Krajské kolo ve vybíjené žáků ZŠ 

II. kategorie
16.5.2007 – kategorie DÍVKY
17.5.2007 – kategorie  SMÍŠENÁ

ZŠ Novoměstská 21, Brno 62100



PROPOZICE
krajské finále ve vybíjené dívek a chlapců

základních škol – II.kategorie

I. Všeobecná ustanovení
1.Organizátor: z pověření krajské rady AŠSK je to

ZŠ Novoměstská 21, 62100 Brno, tel:541 321 508

2.Termín: středa    16.5.2007  – kategorie DÍVKY

čtvrtek   17.5.2007  – kategorie SMÍŠENÁ (OTEVŘENÁ)

3.Místo soutěže: tělocvičny základní školy

4.Činovníci: ředitel soutěže Danuše  Hadačová

hlavní rozhodčí Martin Nečas

technické zabezpečení Libor      Haluza

5.Přihlášky: potvrzené školou zašlete do  10.5.2007 na adresu ředitele soutěže

lze i faxem:541229048 (oddělitelná část poslední stránky)

soupisku (manuál AŠSK vzor č. 1) s razítkem školy a OR AŠSK
předložíte při prezenci – nelze jiná forma soupisky!!

6.Účastníci: vítězové okresních  kol

7.Prezentace: 8:30 – 9:00 hod  po oba dny

pozdější  příchod  družstva je možný pouze při předchozím upozornění 
organizátorů soutěže

8.Zahájení: 9:30 hod upřesnění a sjednocení pravidel za přítomnosti trenérů, rozlosování

10:00 hod – zahájení 1. utkání

9.Finanční zabezpečení. družstva startují na vlastní náklady včetně stravy.Pořadatel zajišťuje pitný  
režim závodníků.

Pořadatel může zajistit obědy ve školní jídelně – osobní dohoda do 10.5.2006

10.Startovné: členové AŠSK 200,- Kč za družstvo, nečlen 500,- Kč za družstvo

11.Pojištění: pořadatel nezajišťuje zvláštní jednorázové pojištění úrazu nebo ztráty věcí. 

Toto si zajišťuje vysílající škola v rámci svého pojištění žáků a doprovodu.



II. Technická ustanovení

1.Startující družstvo: družstvo má maximálně 10 hráčů a 2 náhradníky,vedoucího.
Na rozlišení 2 sady různě barevných dresů,míč na rozcvičení

2.Podmínky účasti: v družstvu mohou startovat pouze žáci a žákyně příslušné školy 
a kategorie,které jsou uvedené v soupisce družstva, potvrzené 
ředitelstvím školy.
Za zdravotní způsobilost hráčů odpovídá vedoucí družstva a 
potvrzuje na soupisce ředitel školy.
Aktuální soupisku předá vedoucí u prezence.

3.Pravidla: hraje se podle platných pravidel vybíjené,uveřejněných v 
časopisu ŠKOLNÍ SPORT –č.1 ročník 1993/94. Na požádání 
zašleme nebo si je vyžádáte na OR AŠŠK. 

4.systém soutěže: bude stanoven podle počtu přítomných družstev před zahájením 
soutěže.

5.Hodnocení: vítěz získá titul „Přeborník Jim regionu“, další místa budou   
oceněna diplomem a drobnými předměty.

6.Námitky při soutěži: protest je možné podat do 15 minut po vzniku příčiny s 
vkladem 50,-Kč řediteli soutěže.V případě zamítnutí protestu 
částka propadá ve prospěch pořadatele – proti rozhodnutí   
rozhodčích na hřišti není odvolání.

7.UPOZORNĚNÍ: pro hráče budou před zahájením turnaje vysvětlena a upřesněna 
pravidla, proto je nutné být v tělocvičně alespoň v 9:30 hod.
Vchod do tělocvičen je hlavním vchodem školy, ve sportovní
obuvi.Hraje se míči na vybíjenou – menší  míče na odbíjenou
stejná váhy i velikost).
V případě úrazu nebo ztráty je nutno finanční náhradu čerpat
z pojištění vysílající školy
Další dotazy na tel.čísle 541321508 – D.Hadačová (dana.hadac@post.cz)

-------------------------------------------------------zde  odstřihněte---------------------------------------------------------
PŘIHLÁŠKA k účasti v regionálním finále ve vybíjené žáků základních škol
Kategorie____________________________

Škola_________________________________________________________telefon____________________

Vedoucí družstva____________________________________________________
Řádně potvrzenou soupisku předložíme při prezentaci.

V_______________dne_____________ ____________________________
podpis ŘŠ,razítko školy


