
 

 

                  
PROPOZICE OBVODNÍHO KOLA V PŘEHAZOVANÉ 

  kategorie II. 
 

Termín:                      Úterý 25. 10. 2022 

Organizátor:                 ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace 

Ředitel soutěže:      Mgr. Katarína Sýkorová 

Místo konání:           Sportovní hala Polanka nad Odrou (Heleny Salichové 1275/28A) 

Kategorie:                 Kategorie II. žáci 4. - 5. tříd 

Pravidla: Družstvo je smíšené, na hřišti hraje 6 hráčů, z toho nejméně dvě dívky + 

hráči na střídání, maximálně 10 hráčů na soupisce. Každé družstvo 

může v jedné sadě střídat šestkrát. 

Pravidla: https://www.assk.cz/down/2022/0930/assk-souteze-skolniho-
sportu-2022-final-1.pdf 
Do okresního kola postupují družstva na 1. a 2. místě. 
Systém turnaje bude upřesněn na základě počtu přihlášených škol. 

Přihlášky: Do 19. 10. 2022 na email daniel.koutny@ddmporuba.cz.  

Časový program:       8:45 - 9:00       prezence přihlášených škol 

9:00                   porada vedoucích 

9:15                   zahájení soutěže 

12:00                předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků 

Časový program bude upraven podle počtu přihlášených družstev 

  

Soutěž je zařazena do projektu Ostravské sportovní hry, pořadatelem je 
Okresní rada AŠSK ČR Ostrava a Statutární město Ostrava 

Propozice a pravidla projektu najdete na https://orostrava.assk.cz 

 
Mgr. Katarína Sýkorová                                                                                 Mgr. Renata Adamíková 
     Ředitel soutěže                                                                                                OR AŠSK Ostrava 
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 PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

Název, datum a místo konání akce: Přehazovaná, 25. 10. 2022, Polanka nad Odrou 

Kategorie: II. 

 
 

 

 

 

McDonalds Cup, 10. 5. 2022, Ostrava 
Věková kat. 

chlapci/dívky 

 

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 

   

   

Č. Soutěžící (příjmení, jméno) Rok narození Třída Poznámka 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 
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 
            

            
         

      

  

 


