PROPOZICE OBVODNÍHO KOLA VE VOLEJBALU
kategorie D IV.
Termín:

25. 3. 2019 (pondělí)

Pořadatel:

ZŠ Dvorského, Ostrava – Bělský Les

Ředitel soutěže:

Mgr. Marie Kaperová

Místo konání:

hala ZŠ Dvorského, Ostrava – Bělský Les

Kategorie:

IV. dívky (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií,
roč. narození 2005 - 2002)

Pravidla:

Hraje se podle pravidel volejbalu, systém podle počtu přihlášených
družstev

Přihlášky:

do 15. 3. 2019 na e-mail r.adamikova@centrum.cz ,
soupisku se jmény žáků potvrzenou ředitelstvím školy odevzdáte
u prezentace

Účastníci:

Každé družstvo má maximálně 12 hráčů, 1 vedoucího,
sadu dresů stejné barvy a míč na rozcvičení

Časový program:

8:00 – 8:30
9:00

Postup:

družstva na 1. a 2. místě postupují do okresního kola, které se bude
konat 8. 4. 2019 na ZŠ Dvorského

prezentace
začátek soutěže

Mgr. Marie Kaperová

Mgr. Renata Adamíková

Ředitel soutěže

OR AŠSK Ostrava

Příloha č.1

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

Věková
kat.

Volejbal, 25. 3. 2019, Ostrava

IV.

Školní k. Okrskové k. Okresní k.
Krajské k.
Kvalifikace
Název školy (ŠSK )
Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail

Vedoucí, trenér (jména)

Poř.
číslo

D

Republikové finále

Rok narození

Adresa (ulice, psč, obec)

Soutěžící
(příjmení, jméno)

chlapci/
dívky

Rok
narození

Třída

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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.
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.
Razítko a podpis ředitele školy
Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR

Čestné prohlášení zúčastněné školy, že:
registrační číslo klubu AŠSK ČR

JE
NENÍ

