PROPOZICE OKRESNÍHO KOLA VE VOLEJBALU
kategorie D IV.
SLZŠ, soutěž typu B
Termín:

8. 4. 2019 (pondělí)

Organizátor:

OR AŠSK Ostrava a ZŠ Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1

Místo konání:

hala ZŠ Dvorského, Ostrava – Bělský Les

Ředitel soutěže:

Mgr. Marie Kaperová
majakapr@centrum.cz, tel. 602 683 281

Kategorie:

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

Účastníci:

Řádně přihlášené týmy (vítězové obvodních kol – 2 družstva z Ostravy –
Jih, 2 z Poruby, 2 z Ostravy 1, 2)

Časový program:

8:00 – 8:30
9:00
14:00

prezentace
začátek soutěže
předpokládaný konec soutěže, vyhodnocení

Podmínky účasti: Soutěž je řízena podle všeobecných podmínek AŠSK a těchto propozic.
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:
1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy.
2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy.
3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené
soutěži.
4. Žáci smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze
v jedné věkové kategorii.
Všechny tyto podmínky musí být splněny zároveň.
Pravidla:

Hraje se podle pravidel volejbalu a soutěžního řádu AŠSK.
Každé družstvo má maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí, sadu dresů stejné barvy
s čísly od 1 do 18 a 2 míče na rozcvičení.
Výška sítě: 220 cm, není povolen start libera.
O pořadí ve skupině rozhoduje: 1. počet bodů
2. počet vítězství
3. vyšší podíl setů
4. vzájemné utkání
5. los

Vítězství ve skupině 3:0 nebo 3:1 (nebo 2:0) je za 3 body
a 0 bodů pro poraženého, vítězství 3:2 (2:1) je za dva body pro vítěze
a jeden bod pro poraženého
Systém hry:

Bude upřesněno podle počtu přihlášených družstev

Soutěžní komise: Ředitel soutěže, hlavní rozhodčí a zástupce družstev
Protesty:

Jsou přijímány pouze v písemné podobě ihned po vzniku příčiny s vkladem
200,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.

Postup:

Vítězné družstvo postupuje do krajského kola, které se bude konat
25. 4. 2019 v Opavě

Pojištění:

Závodníci jsou pojištěni proti krádežím a úrazům. Vysílající složka
ručí za zdravotní stav závodníků. Každý pedagog nese zodpovědnost
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.

Upozornění:

Dozor nad žáky zajišťuje vysílající škola (vyhláška MŠMT č.55/2005 § 7,
odst. 2). Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu konání soutěže za
bezpečnost a chování všech členů výpravy. Při vážném porušení chování
závodníka (kouření, vulgární vyjadřování, ničení zařízení šaten a
sportoviště aj.) bude závodník, případně celé družstvo vyloučeno
ze soutěže a vzniklá škoda bude škole, jejíž žáci majetek poškodili
naúčtováno v plné výši.

Přihlášky:

do 4. 4. 2019 na e-mail r.adamikova@centrum.cz ,
soupisku se jmény žáků potvrzenou ředitelstvím školy odevzdáte
u prezentace

Mgr. Marie Kaperová
Ředitel soutěže

Mgr. Renata Adamíková
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, 8. 4. 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

