
Propozice 
Krajské finále volejbalu smíšených družstev  v kategorii  III. 

2009 
Všeobecná ustanovení: 
Organizátor:  ŠSK ZŠ Pohořelice, Dlouhá 35, PSČ 691 23 
Termín:    středa 3. června 2009  
Místo:    místní sportovní hala  (vedle ZŠ) 
Přihlášky:              nejpozději  do středy 27. května 2009 na  předepsaném formuláři, 

který slouží jako soupiska a který byl otisknut  jako VZOR č.1 
v manuálu „Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve škol. roce  
2008/ 2009“ na str. 108. Přihlášky zasílejte na adresu: Mgr. Bohuslav 
Bajer, ZŠ, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice, e-mail: bob.bajer@seznam.cz  
TZ 519 424 564, mobil: 732 172 396  

Prezentace:  místní sportovní hala  do 9,00 hod. 
Soutěž typu C: startovné členi 200,-- Kč za družstvo, nečleni 400,-- Kč za družstvo 
Cestovné: hradí vysílající organizace 
Pojištění: účastníci nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům,krádežím a ztrátám 
Poznámka: doprovod-pedagogický pracovník, zodpovídá za slušné chování svého 

družstva během celého turnaje. 
Technická ustanovení: 
Kategorie:  žáci a žákyně  6.-7. tříd ZŠ, prim a sekund víceletých gymnázií 

kategorie III. (ročník 1997,1996, 1995)  
Účastníci: Smíšená družstva chlapců a dívek. Družstvo tvoří 3 chlapci a 3 dívky. 
 Každé družstvo maximálně 6 hráčů a 6 hraček a 2 vedoucí. 
 Soutěže se nesmí zúčastnit žáci a žákyně sportovních tříd ve volejbalu. 
Náležitosti: Družstvo musí nastoupit v dresech stejné barvy opatřených čísly. 
Předpis: Hraje se podle platných pravidel volejbalu s těmito úpravami. 
 1. Není povolen start libera 
 2. Velikost hřiště o 1m kratší, tj. 9m šířka, 8 m hloubka každé  poloviny 
 3. lehčí míč – cca 210 g. 
 4. Výška sítě 224 cm. 
 5. Střídání hráčů – lze střídat pouze hráče za hráče a hráčku za hráčku 
     a do stejného postavení. 
Postupy: Do dalšího vyššího kola soutěže postupuje vždy vítězné družstvo. 
Hrací systém: bude stanoven podle počtu přihlášených družstev, rozlosování při 

prezentaci 
Rozhodčí:   zajistí pořádající škola 
Ceny:  všechna družstva obdrží diplomy a družstva na 1. – 3. místě  obdrží 

poháry 
Pravidla:  hraje se podle pravidel volejbalu a soutěžního řádu s míči Molten 
Námitky:  o protestech podaných do 15 minut po ukončení utkání s vkladem 

50,-- Kč  rozhodne stanovená komise. 
Pořadí určuje:  1) počet bodů  2) poměr setů  3) poměr míčů 
Různé:                        Nebrat s sebou cenné věci – šatny jsou pouze průchozí. Doporučujeme 
                                   hodinky, peněženky, mobily atd. nechat u vedoucího družstva. 
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