
                                                                   

Preventan® 

           Cup 2010/2011 

                
PREVENTAN CUP - CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ  

 
P R O P O Z I C E  

  Krajského finále  AŠSK  ČR  
 

Kategorie II.  –    A otevřená 
                           B dívky   

 
Kraj: Jihomoravský  

 
 

A. Všeobecná ustanovení: 
 
 

1. Pořadatel:    KR Brno a ZŠ Novoměstská 21, BRNO 621 00 
      
2. Adresa sportovní kanceláře: ZŠ Novoměstská 21, 62100 Brno, tel:541 321 508 
     fax: 541 229 048,   zastupkyne@zsnovomestska.cz 
     
3. Termín konání:   11. 5. 2011 – kategorie B -  dívky 
     12. 5. 2011 – kategorie A - otevřená 
 
4.  Místo konání:   ZŠ Novoměstská 21, Brno 621 00     
     tělocvičny školy 
 
5.  Účastníci:  vítězové okresních kol (skupin) 
 
6.  Kategorie:    II. kategorie A: otevřená    

        B : dívky 
4. -5. tříd ZŠ (ročníky narození 1999 - 2001 ) 
Pozn.: lze zařadit i hráče 3. ročníku se souhlasem  
 učitele a vedení školy 

      
7. Ředitel soutěže:                              Mgr. Danuše Hadačová  
                                                        
8. Přihlášky:   Písemně, nebo e-mailem zašlou vedoucí okresů do 6. 5. 

2011 
       
9. Příspěvek účastníků: se nehradí 
 
 
  



10. Prezence; Časový pořad:              11. 5. a 12. 5. 2011 vždy v  8:00 hod 
                                             Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou  

ředitelem  školy a OR AŠSK ČR (formulář č. 1) 
  8:15   porada vedoucích 
  8:30   nástup družstev, zahájení turnaje 
  8:45             1.soutěžní utkání v obou tělocvičnách 
  12:00 – 12:30 vyhlášení výsledků  
  

11.Dozor nad žáky: Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající 
škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7, odst.2). Za 
zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva.  

 
12. Zdravotní zabezpečení:  Základní ošetření provede zdravotní dozor  
   Každý účastník musí mít sebou průkazku ZP 
 
 
 

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.  
 
14. Materiální zabezpečení: Každé družstvo má jednotné dresy. Sportovní obuv musí být 

vhodná do tělocvičny. Pořadatel nezapůjčí míč na rozcvičení.  
 
15. Rozhodčí :  Zajišťuje a deleguje pořadatel 
 
16. Protesty:  Podá vedoucí družstva písemně se vkladem 100 Kč nejpozději 10 

minut po skončení utkání sportovnímu řediteli. V případě 
zamítnutí vklad propadá. Řeší soutěžní komise ve složení: 

  ředitel turnaje 
  hlavní rozhodčí 
  zástupce družstev 
 
17. Pravidla:  Hraje se dle platných pravidel pro vybíjenou vydaných v příručce 

Preventan Cup a Soutěžního řádu AŠSK. 
 
18. Systém soutěže:  Bude určen dle počtu přihlášených družstev. Předpokládají se 2 

skupiny v každé kategorii. Ve skupinách systém „každý s každým“.  
            Další postup bude stanoven dle skutečného počtu účastníků. 
 

            Hrací doba je 2 x 7 minut hrubého času, 3 minuty přestávka. 
  V případě nerozhodného výsledku se nastavuje 3,5 minuty. 
  Pokud nepadne rozhodnutí, následuje „náhlá smrt“. 

 
19. Ceny:            Každé družstvo obdrží diplom a poháry za umístění.  
             
20. Soupisky:   Na formuláři č. 1. Musí být úplně a pravdivě vyplněny.  
   Nesmí chybět podpis ředitele školy a razítko; potvrzení OR 

  AŠSK ČR 
 
 
            



21. Různé:             a) organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev 
    zúčastnit se zahajovacího  i  závěrečného  ceremoniálu. V případě  
    nedodržení tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo 
    soutěž.  
 

 b) v provozu bude automat s nabídkou základního občerstvení 
 
 c) šatní prostory omezené; pořadatel neručí za osobní věci 
 účastníků soutěže 
 
 d) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti ztrátám, 
 krádeži a úrazu; VV AŠSK ČR doporučuje účastníkům uzavřít 
 zvláštní pojistku 
 

   Vedoucí družstev zodpovídají za to, že členové družstva budou po 
celou dobu soutěže udržovat pořádek na sportovišti i v přilehlých 
prostorách; pokud bude zjištěno poškození zařízení areálu, bude 
požadovaná finanční náhrada. 

    
 

Důležité upozornění 
 

Hraje se ve dvou tělocvičnách, vedoucí družstva bude mít vhodnou sportovní obuv 
(bude do ní přezutý!!!) 

 
 
 
     
ředitel soutěže  
Mgr. Danuše Hadačová                                   ředitel školy 

                                                            Mgr.Eva Baráková 
 
  

                      
 
    


