
 
Školní sportovní klub při ZŠ a MŠ Pohořelice 

 
 
 

         
 

  
 
Vážení přátelé,  
 

dovolujeme si Vás pozvat na krajské kolo v MINIvolejbale, které pořádá  
ZŠ a MŠ Pohořelice ve spolupráci s Krajskou radou AŠSK Brno.   

 
 
 
Všeobecná ustanovení:  
 
Pořadatel:   ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá ul. 35 

Mgr. Bohuslav Bajer, bob.bajer@seznam.cz, tel. 739 370 165 
 
Termín konání:  úterý 5.6.2012 /od 9.00 do cca 14.00/  
 
Místo:    Sportovní hala Pohořelice(u ZŠ)  
 
Přihlášky:   zasílejte pořadateli e-mailem do čtvrtku 31.5.2012,  
   uveďte kontakt na vedoucího družstva /telefon, e-mail/ !  
   později zaslané přihlášky nebudou přijaty    
 
Podmínky účasti:  V družstvu mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou 

uvedeni na originální soupisce AŠSK  /jméno, příjmení, rok narození a 
třída / potvrzené ředitelem vysílající školy a potvrzené příslušnou OR 
AŠSK.  Za zdravotní způsobilost soutěžících odpovídá vedoucí 
družstva a potvrzuje ji ředitel školy. Žáci v soutěži nejsou pojištěni a 
startují na náklady vysílající školy. 

 
Startují:        a/ vítězné družstvo okresních kol a družstvo pořádající školy, v případě   
                                        většího počtu zúčastněných škol v OF (11 a více) postupuje i škola,  
                                        která se u místila na 2. místě OF (NE „B“ družstvo vítězné školy !!!). 

b/ žáci 6. a 7.ročníku a studenti primy a sekundy víceletých gymnázií    
    ročníků narození 2000,1999,1998 
c/ soutěž je vypsaná v kategorii A-otevřená a v kategorii B-dívky 

Propozice  
 

Krajského kola v MINIvolejbale  
 

Kategorie III - A-otev řená 
                    B-dívky 

 
 



 
Vklad do turnaje: 50,- Kč á družstvo 
 
Technická ustanovení:    
Pravidla a systém:  bude se hrát dle pravidel „modrého MINIvolejbalu“ , hrací doba a 

systém turnaje bude upřesněn na místě dle počtu přihlášených družstev   
   Kategorie A-otevřená(min.2 chlapci-střídání H-H, D-D 
   Kategorie B-dívky 
 

Velikost hřiště je 12 x 4,5 m. 
Výška sítě je 210 cm. 
Jsou platné tyto úpravy pravidel: 

a) do hry vstupují vždy 3 osoby 
b) střídání je možné kdykoliv mezi rozehrami s možností      

                výměny všech hráčů 
c) podání musí být uskutečněno jednoruč spodem nebo jednoruč   
    vrchem, možno i odbitím obouruč vrchem 
d) není povoleno hrát první míč zpět přes síť, kromě bloku   
    obouruč 
e) hraje se dle pravidel volejbalu s výše uvedenými vyjímkami 

 
Odměny:  diplomy, poháry pro vítěze a věcná cena pro nejlepšího hráče-hráčku 
Námitky:  protesty je možno podat do deseti minut po skončení utkání s vkladem 

100,-Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá   
Prezentace: do 8.30 ve SPORTBARU sportovní haly 

 
Materiální zabezpečení: družstvo musí mít dresy stejné barvy a míče na rozcvičení  
 
Časový program :       8.30  technická porada vedoucích, losování   

8.45  nástup  
9.00  zahájení turnaje 

            14.00  ukončení turnaje a vyhlášení výsledků 
 
Hrací doba:   2 hrané sety (cca. do 15 bodů-bez dvojbodového rozdílu) 
   2 minuty přestávka mezi sety 
   1 oddechový čas v každém setu 
 
Hrací systém:  bude upřesněn při poradě vedoucích s ohledem na počet přihlášených 

družstev   
    
Pořadí:  o pořadí rozhoduje:  

1) počet bodů /co set-to 1 bod/  
2) při rovnosti bodů vzájemný zápas 
3) dále poměr všech míčů ze skupiny 
4) los 

 
 
 

Mgr. Bohuslav Bajer 
 organizátor soutěže  


