
 
 

      
  

 
PROPOZICE OKRSKOVÉHO KOLA 
ve vybíjené kategorie II. otevřená 

                                         
Termín:   10. 4. 2019 (středa)  
                    

Pořadatel:   ZŠ a MŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh 

  

Místo konání:  tělocvična ZŠ Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh  

 

Kategorie:   II. otevřená (hraje libovolný počet chlapců a dívek, nebo pouze chlapci), 

                                   žáci 1. stupně ZŠ, ročník narození 2009, 2008, 2007) – obě podmínky platí současně 

 

Podmínky účasti:     Soutěž je řízena podle všeobecných podmínek AŠSK a podle pravidel vybíjené. 

                                    Pro účast družstva je nutné splnit tyto podmínky: 

 1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy. 

 2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy. 

 3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození a třídou. 

 4. Přihláška a soupiska na soutěž, která bude potvrzena ředitelstvím ZŠ  

 5. Vysílající organizace zodpovídá za zdravotní stav soutěžících. 

                                   

Přihlášky:  zasílejte nejpozději do pondělí 5. 4. 2019 na e-mail:  goldova@zshorymirova.cz 

Účastníci:  Desetičlenná družstva + nejvýše dva náhradníci, jeden vedoucí družstva starší 18ti let.   

Hráči musí mít jednotný úbor (dresy nebo rozlišováky), boty do haly (které nedělají černou 

stopu) a míč na rozcvičení.  

Dozor nad žáky:       Dozor nad žáky zajišťuje po celou dobu v plném rozsahu vysílající škola. 

Hrací systém:   Bude upřesněn při prezentaci dle počtu přihlášených družstev. 

Pojištění:  Závodníci jsou pojištěni proti úrazům na své škole. Vysílající složka ručí za zdravotní        

   stav závodníků.  Za cenné věci pořadatel neručí a nedoporučuje brát s sebou. 

                                   Každý účastník je povinen s sebou mít průkaz pojištěnce.  

Časový program:      8.00 - 8:15 prezentace, boční vchod do tělocvičny 

 8.30 – porada vedoucích, kontrola soupisek 

                                    8:45 začátek soutěže  

 

 

Mgr. Andrea Goldová       Mgr. Renata Adamíková 

  ZŠ Horymírova 100          garant okresu Ostrava  

 

 

 

 

 



PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

Název, datum a místo konání akce 
 

Vybíjená 10. 4. 2019, Ostrava 
 

Věková 

kat. 

chlapci/ 

dívky 

II. otevřená 

Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské k. Kvalifikace Republikové finále 

Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail 

  

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

   

   

Poř. 

číslo 

Soutěžící 

(příjmení, jméno)  

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  členem AŠSK 

 

          


