Okresní kolo Sportovní ligy základních škol
HÁZENÁ kategorie DÍVKY D IV.
Polanka nad Odrou
pátek 22. února 2019

PROPOZICE

KF HÁZENÉ SLZŠ
pro základní školy a gymnázia MSL kraje 2015

A. Všeobecná ustanovení
Vyhlašovatel:

MŠMT ČR, Moravskoslezský kraj - soutěž typu „B“

Pořadatel:

ZŠ Heleny Salichové, Ostrava - Polanka

Garant:

Petra Vavříková, vavrica@seznam.cz, 605 434 620

Termín:

pátek 22. února 2019

Místo:

Sportovní hala , Ostrava-Polanka nad Odrou, H. Salichové 1275/28A, 725 25

Kategorie:

kategorie IV. dívky ZŠ II. stupně a příslušných ročníků víceletých gymnázií,
narozené 2002 – 2005, družstvo musí být z jedné školy,

Jízdné:

hradí vysílající organizace

Přihlášky:

do 7. 2. 2019 E-mailem: drobec@email.cz

Časový harmonogram :

8,00-8,30
8,30 – 8,40
8,45 hod
9,00 hod
13,00 hod

příjezd účastníků, prezence
porada vedoucích, losování
nástup družstev, pravidla, organizace
začátek soutěže, první utkání
předpokládaný konec, vyhodnocení

B. Technická ustanovení
Podmínky účasti: Soutěž probíhá podle všeobecných podmínek AŠSK a těchto propozic.
- včas zaslaná přihláška
- řádně vyplněná soupiska družstva, opatřená razítkem a podpisem
ředitelství školy odevzdaná u prezence (viz.příloha )
Materiální vybavení:

jednotné dresy, vhodná sportovní obuv, 2 míče na rozcvičení

Protesty:

do 5 minut po skončeném utkání garantu soutěže s vkladem
200 Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá pořadateli

Startují:

Maximálně čtrnáctičlenná družstva z jedné školy na společnou soupisku
V utkání se hraje (6+1) s možností libovolného střídání

Pravidla:

hraje se podle pravidel Českého svazu házené a těchto propozic

Systém soutěže: Stanoví organizátor podle počtu přihlášených družstev
Pojištění:

Účastníci jsou pojištěné proti krádežím a úrazům. Vysílací organizace ručí za zdravotní stav
účastníků. Každý pedagog nese odpovědnost za své družstvo a případné poškození cizího
majetku bude škole, jejíž žáci majetek poškodili, naúčtováno v plné výši.
Za cenné věci pořadatel neručí a nedoporučuje je brát s sebou.

Příloha 1

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název, datum a místo konání akce

Věková
kat.

Házená, 22. 2. 2019
Ostrava

Hoši/dívky

dívky

IV.

Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské fin. Rep. fin.
Název školy (ŠSK )
Adresa (ulice, psč, obec), telefon, ičo :

Jiné

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec)

Poř.
číslo

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Rok
narození

Rok narození

Třída

Číslo
dresu

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
V …………………………………………. Dne…………………………………………….
Výše uvedený seznam žáků má u vysílající školy uložený udělený
výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro vyjmenované
účely pořadatelem – jméno a příjmení, datum narození,
zveřejňování výsledků a výsledkových listin, fotografie a video.
Originál výslovného souhlasu je uložený ve spisech žáků.

Razítko a podpis ředitelství
školy:

Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce
jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo
IV. zdravotní klasifikaci.

MSL __ __ __ __ __
registrační číslo klubu AŠSK ČR

