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PROPOZICE  

Krajského finále ve volejbalu SŠ a SOU - kategorie V. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  
 

1. Organizátor:  
Z pověření krajské rady AŠSK ČR organizuje ŠSK při Gymnáziu Dr. Karla Polesného ve 

Znojmě, Komenského nám. 4, 669 75, telefon 515225835, 515226563, fax 515226618, mobil 
607247830. 
  
2. Termín:    4. prosince 2007 – hoši 

5. prosince 2007 – dívky 
 

3. Místo konání: 
Hala TJ ve Znojmě, ulice J.F.Curie. 
 

4. Organizační pracovníci: 
 

Mgr. Marek Jakubec   - ředitel soutěže 
Mgr. Zdeněk Jadvidžák - sekretář VPP KR AŠSK ČR 

            Mgr. Jarmila Beinhauerová - předsedkyně OR AŠSK ČR 
Mgr. Miroslava Kubíčková - technické zabezpečení 
Jiří Prkna   - hlavní rozhodčí 

5. Účastníci: 
Vítězové okresních kol Jihomoravského kraje. Každý okres musí poslat svého zástupce 

(při neúčasti prvního z okresního kola vyslat druhého, třetího… atd.) Hráči budou mít čisté 
tenisky se světlou podrážkou , jinak nebudou připuštěni ke hře.  

 
 

6. Přihlášky: 
Potvrzené dle předpisu a doporučené v případě postupu OR AŠSK ČR doručit pořadateli 

nejpozději do 30.listopadu 2007. Prosím všechny školy, které se chtějí turnaje zúčastnit, aby 
přihlášku se soupiskou zaslaly včas. Přihlášky došlé po výše uvedeném termínu nebudou 
brány v úvahu! 

 
7. Prezentace: 

Hoši 4 .prosince 2007, dívky 5. prosince 2007 na hale TJ  ve Znojmě, vždy v 8 30 hod. 
Začátek prvního utkání bude v 9 00 hod. 
 
8. Doprava: 

Může hradit vysílající OR AŠSK ČR. 
 

9. Strava: 
Účastníci si hradí sami. 
 

10. Startovné: 
Žádné se nevybírá. 
 
 
 

 



B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ  
 

1. Startující:  
Každé družstvo má:  maximálně 12 hráčů – žáků příslušné školy denního studia ve 
školním roce 2007/08 V. kategorie (SŠ), narozených 1.1.1988 až 31.12. 1992, kvinta až 
oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií. 
    1 vedoucí 
    2 sady dresů různých barev (1-18) 
    2 míče na rozehrání 
 

2. Podmínky účasti: 
a) v družstvu mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce 

družstva (příjmení, jméno a datum narození), potvrzené ředitelem školy. Za zdravotní 
způsobilost soutěžících odpovídá vedoucí odpovídá vedoucí družstva a potvrzuje ji 
ředitel školy. (Poznámka: na soupisce by měla být tato formulace: „Nikdo 
z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III. Nebo IV. zdravotní 
klasifikaci.“). 

b) startovat nemohou žáci specializovaných sportovních škol u nichž je volejbal součástí 
vyučovacích osnov (volejbalové třídy). 

 
3. Pravidla:  

Hraje se podle pravidel volejbalu a soutěžního řádu. 
 

4. Systém soutěže: 
Podle počtu přihlášených družstev.  
 

5. Hodnocení: 
Diplomy a věcné ceny do 3. místa. 
 

6. Námitky:  
Protesty je možno podat do 30 minut po vzniku příčiny s vkladem 50,- Kč, který v případě 
zamítnutí protestu propadá. 
 

7. Rozhodčí: 
Delegováni okresní radou AŠSK ČR Znojmo. 
 

8. Zdravotní zabezpečení: 
Odborným zdravotním personálem. Studenti budou mít u sebe zdravotní průkaz. 
 
 
     S pozdravem M. Jakubec. 

 
 
 
 


