
OR ASŠK Vyškov  
a Dům dětí a mládeže Vyškov, Brněnská 7 Vyškov, tel.: 517 348 962 

PROPOZICE  PŘEHAZOVANÁ  
pro 3. - 5. ročníky ZŠ 

 
Termín: 24. května 2013 
  Prezentace v 8:30 hod., zahájení soutěže 9:00 hod. 
 
Místo:  ZŠ Vyškov Morávkova 40 - (venkovní hřiště ZŠ) 
  Pozdní příjezd dohodnout na DDM Vyškov, pí Musilová Magda 
 
Kategorie: 6-členná družstva kategorie dívek (3. - 5. ročníků) 
  6-členná družstva kategorie chlapců (3. - 5. ročníků) 
  6 hráčů v poli + 2 náhradníci 
 
Hl. rozhodčí: Mgr. Miloslav Brtníček 
 
Systém hry: Hraje se na dva sety do 10 bodů bez ztrát. Při stejném počtu bodů rozhoduje 

poměr míčů. Pravidla:  6 hráčů v poli. Hráč podává za koncovou čarou míč 
přes síť. Soupeř míč chytá, 3x si může v poli přihrát a přehazuje přes síť. Hráč 
nesmí přešlápnout celým chodidlem středovou čáru, nesmí hrát nohama, nesmí 
se dotknout tělem sítě. Hráč může s míčem v ruce provést jen 3 kroky. 
Výška sítě u dívek 210 cm a u hochů 220 cm. 

 
Přihlášky: Písemné přihlášky nebo telefonické zasílejte na naši adresu DDM Vyškov, 

nebo tel.: 517 348 962 pí. Musilová Magda nejpozději do 20. 5. 2013.  
Bez potvrzené oficiální soupisky AŠSK nebude družstvo startovat !!! 

 
Cestovné: Cestovné hradí soutěžícím a ped. doprovodu vysílající ZŠ 
 
Různé:  Ped. dozor zodpovídá za bezpečnost družstva. 

Při prezentaci předloží soupisku potvrzenou ředitelstvím školy, kde bude 
uvedeno příjmení a jméno žáka, ročník a datum narození. Bez potvrzené 
soupisky družstvo nebude startovat (manuál AŠSK).  
 

S sebou:  Vhodnou obuv a sportovní oblečení na venkovní hřiště, 
volejbalový míč, pití, soupiska žáků, 

 
UPOZORNĚNÍ:   V letošním roce je potřeba uhradit příspěvek na sportovní soutěže. 

Celoroční poplatek činí 1000 Kč. 
 

Při prezentaci předloží soupisku žáků – dle manuálu AŠSK, potvrzenou ředitelstvím 
školy, bez vyplněné a potvrzené soupisky nebude družstvo startovat. 

 
 
 
 
Magda Musilová          Mgr.Miroslav Šustek                     Mgr. Ludmila Nováková v.r. 
  DDM Vyškov                  předseda OR AŠSK Vyškov           ředitelka DDM Vyškov 


