
Propozice krajského kola v házené chlapců a dívek ZŠ  
(2010-2011) 

 
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  
1.Pořadatel:  z pověření KR AŠSK Jihomoravského kraje, okresní rada AŠSK ČR 
   Brno – venkov a ŠSK ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, 664 34. 
2.Termín:  čtvrtek 3.února 2011 
3.Místo konání: nafukovací sportovní hala v Kuřimi u stadionu vedle krytého bazénu. 
4.Prezentace:  od 8,30 hod., začátek prvního utkání v 9,30 hod. 
5.Ředitel soutěže: Mgr. Miloslava Urbanová, ZŠ Tyršova 1255, 664 34 Kuřím, 
   mob. 604 347 399, e mail: urbanovamiloslava@seznam.cz 
6. Účastníci:  vítězové okresních kol Jihomoravského kraje (při neúčasti prvního 
   z okresního kola vyslat druhého, třetího atd.)a družstvo pořádající ZŠ 
7. Přihlášky: písemně nejpozději do 28.ledna.2011 na adresu ředitele soutěže a to 

na předepsaném formuláři uvedeném v manuálu AŠSK str. 114 
8. Startovné:  Členové AŠSK 200,-- Kč za družstvo, nečleni 400,-- za družstvo 
9. Doprava:  družstva startují na vlastní náklady, členům AŠSK může hradit cestovné  
   OR 
10. Stravování: účastníci si hradí sami. 
11. Kategorie: dívky i chlapci kategorie IV. - 8. – 9.roč. ZŠ (1997, 1996, 1995) 

- tercie a kvarta osmiletých gymnázií 
- prima a sekunda šestiletých gymnázií 

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ  
1. Startující:  každé družstvo má maximálně 14 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé 
   barvy s čísly a 2 míče na rozcvičení. 
   V soutěži mohou startovat: 
   a/ žáci příslušného ročníku viz. kategorie 
   b/ žáci příslušného roku narození uved. výše, přičemž obě tyto  
       podmínky musí být splněny součastně 
    
2. Podmínky účasti:  v družstvu mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou 

uvedeni na definitivní soupisce družstva ( příjmení, jméno, rok      
narození ) potvrzené ředitelem školy. Za zdravotní způsobilost 
soutěžících odpovídá vedoucí družstva a potvrzuje ji ředitel školy. Na 
soupisce by měla být formulace „Nikdo z uvedených žáků není 
osvobozen od Tv a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci“. 

3. Pravidla:  hraje se podle pravidel házené, soutěžního řádu házené a propozic 
   této soutěže. 
4.  Systém soutěže:  podle počtu přihlášených družstev. Rozlosování při prezentaci. 
5.  Rozhodčí:   zajistí OR Brno-venkov. 
6.  Hrací čas:   Podle počtu přihlášených družstev, určí pořadatel při prezentaci. 
7.  Hodnocení:  Všechna družstva obdrží diplomy, poháry do 3. místa. 
8.  Pojištění:   Účastníci nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům a ztrátám. 
9.  Námitky:   Protesty je možno podat do 20 minut po vzniku příčiny  s vkladem  

50,-- Kč, který v případě zamítnutí propadá. 
 

Ladislav Budík                                      Zdeněk Jadvidžák                        Miloslava Urbanová 
za OR AŠSK                                       za KR AŠSK                               ředitel soutěže 


