
 

PROPOZICE 

                                                                                       
                                                                                                                                                   I. Německé zemské gymnasium 

 

KRAJSKÉ  KOLO V  PLÁŽOVÉM  VOLEJBALU  SŠ 
 

CHLAPCI a DÍVKY    -   školní rok 2011/2012 

 
 

Pořadatel:                I.NZG Brno, Mendlovo nám .3/4, Brno, 603 00 
                                  

Datum konání:                19. června 2012       
 

Místo konání:    Brněnská přehrada – Sokolské koupaliště 
 

Účastníci:               studenti řádného denního studia, ročník 1992-1996   
 

Startovné:    100,- Kč za družstvo, jehož vysílající škola je členem AŠSK 

    200,- Kč za družstvo, jehož vysílající škola není členem AŠSK 
 

Přihlášky:               do 15. června 2012 

                                    písemně:     Mgr. Hana Jarošová Špičáková  

                                                         I.NZG Brno, Mendlovo nám. 3/4 

                                                         603 00, Brno 

                                     e-mail:  Spicakova@skolskykomplex.cz         
 

Informace:                  Mgr. Hana Jarošová Špičáková  - tel.: 721 880 415 
                                     
Časový harmonogram:                 8:00 – 8:30  - prezentace + platba startovného 

                                                           8:45             -nástup  

                                                           9:00             -zahájení prvních utkání 

                                                          15:30            -předpokládaný konec a vyhlášení výsledků 
                                                             

Podmínky soutěže:           vedoucí družstev předloží soupisku družstva potvrzenou ředitelstvím školy, 

     hráči uvedeni na soupisce musí mít  průkaz totožnosti pro případnou 

     konfrontaci 

- pedagogický dozor odpovídá za zdravotní způsobilost hráčů 

- pořadatel nezajišťuje zvláštní jednorázové pojištění hráčů pro tuto akci, 

případné pojistné události musí být uplatněny na vysílající škole 

- družstvo bude mít jednotné sportovní úbory a   v l a s t n í   m í č  ! 
 

Ceny:    družstva na 1. – 3. místě obdrží diplomy a medaile 

 

Nejlepší družstva postupují na turnaj o“Pohár AŠSK ČR“ , který se bude konat 20. 6. 2012 – vše na Sokolském koupališti  

 
    

Dozor nad žáky:            zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu turnaje vysílající škola 

 

V areálu platí zákaz kouření ! 
    
 

           Mgr. Milan Kuchařík                               Radoslav  Marek                                Mgr. Vladimíra Dolenská 
               vedoucí turnaje                                předseda KR  AŠSK ČR                                 ředitelka školy 
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PŘIHLÁŠKA 
 

„Krajské  kolo v plážovém volejbalu SŠ “,  který se koná  19. června 2012 
 

                                                                                               

přihlašujeme dvojici (e) dívek          „A“        …………………….………………………..  

  ( jmenovitě )                             

 

 
                                                             „B“      ………………………………………………. 

 

 

 

 

přihlašujeme dvojici (e) chlapců     „A“        …………………….………………………..  

  ( jmenovitě )                             

 

 
                                                             „B“      ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

název školy a adresa školy …………………………………………………………………. 

 

            

e-mail……………………………….. 

                                                                                        

kontaktní osoba……………………………………      telefon ……………………… 

 

       

V ………………. dne ……………...…... 

                                                                                            

                   Odeslat na e-mail : Spicakova@skolskykomplex.cz 
         

 

mailto:Spicakova@skolskykomplex.cz

