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PREVENTAN CUP - CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ VE VYBÍJENÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

 
P R O P O Z I C E  
krajského finále  AŠSK  ČR   
kategorie   II.  – A: Otevřená,  B: Dívky   

 
Brno 19. a 20.5. 2009 

 
 

 
A.Všeobecná ustanovení: 
1.Pořadatel:    Z pověření krajské  rady AŠSK ČR v Brně 
     pořádá ŠSK při  ZŠ Novoměstská 21, Brno 
 
2. Adresa sportovní   Základní škola Novoměstská 21 
    kanceláře:    621 00 BRNO 
     Danuše Hadačová,  tel:   541 321 508  
                 E-mail:  zastupkyne@zsnovomestska.cz 
 3.Termín konání:   Úterý   19.5.2009  kategorie otevřená 
     Středa  20.5.2009  kategorie B (dívky) 
 
4.  Místo konání:   Tělocvičny základní školy 
 
5.  Účastníci: Vítězové  okresních  kol. Družstva jsou 10 členná 

 +  2 náhradníci a každé družstvo vedou dva vedoucí. 
 

6.  Kategorie:    II. kategorie  
4.-5. tříd ZŠ (ročníky narození 1999, 1998, 1997) 
Pozn.: se souhlasem učitele mohou startovat i žáci   
           3.ročníku ZŠ 
A: Otevřená 

     B: Dívky 
 
7.Organizační výbor:                         Ředitel soutěže           Mgr. Danuše Hadačová 
   Sportovní ředitel Mgr.  Martin Nečas 
    
8.Přihlášky:    Do 15.5.2009 na adresu sportovní kanceláře, 

přihláška musí obsahovat přesný název školy (bez 
zkratek), PSČ, registrační číslo klubu, kontakt na 
vedoucího. 

 
9.Startovné:                           Účastníci startovné neplatí.    
 



10.Prezence:                         Oba dny  8:30 – 8:45, pozdější příchod nahlaste předem 
                                             Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou  

ředitelem  školy a OR (vzor přihlášky je v manuálu 
AŠSK)  

 
11.Dozor nad žáky: Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající škola. 

Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva. 
Každý účastník turnaje by měl mít u sebe kartičku 
pojištěnce. 

 
B.Technická ustanovení: 
 
13.Podmínky účasti:  Soutěž je řízena Soutěžním řádem AŠSK ČR. V družstvech  

mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na 
soupisce potvrzené ředitelem školy.  

 
15.Materiální zabezpečení: Každé družstvo má 2 sady dresů s čísly.  
 
16.Technická porada:  V 8.45 hod - při technické poradě obdrží vedoucí družstev 

konkrétní harmonogram  KF. Účast vedoucích na poradě je 
povinná. 

 
17.Rozhodčí   Zajišťuje a deleguje pořadatel 
 
18.Soutěžní komise  1.Sportovní ředitel   Martin Nečas 
  2.Hlavní rozhodčí    
  3.Zástupce družstev   
    (zástupce bude zvolen na technické poradě) 
 
19.Protesty  S vkladem 100 Kč 10 minut po skončení utkání sportovnímu          

řediteli.V případě zamítnutí vklad propadá.Řeší  komise. 
 
20.Pravidla  Hraje se dle platných pravidel pro vybíjenou vydaných v příručce 

Preventan Cup 2008/2009, která byla zaslána na všechny ZŠ a 
Soutěžního řádu AŠSK. 

 
21.Systém soutěže  Bude určen na základě počtu přihlášených družstev. 
                                               Za vítězství  v utkání náleží družstvu 1 bod, za prohru je O bodů  
             
  Při rovnosti bodů ve skupině rozhoduje: 
  1.Vzájemný zápas 
  2.Větší počet vybitých při vzájemných zápasech 
  3.Větší počet vybitých ve všech utkáních 
  4.Los 
    
23.Ceny            Každé družstvo obdrží diplom za umístění.  
            Za 1.- 3. místo v KF obdrží pohár. 
             Vítězové KF obdrží věcný dárek  od partnera projektu. 
 
24. Upozornění: Organizátoři  připomínají, že je povinností všech družstev zúčastnit  

se zahajovacího  i závěrečného ceremoniálu. V případě  nedodržení 
tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo soutěž. Vítězná 
družstva v obou kategoriích postupují do republikového finále, které se 
bude konat  7.-9.6.2010 v rekreačním středisku Pecka  

 
Vlastimil Hejcman     Danuše Hadačová 

      garant vybíjené AŠSK ČR                  ředitel  soutěže  


