
 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, 

 Ostrava, příspěvková organizace  

Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

 

  

Propozice 
 

okresního kola ve volejbale chlapců SŠ 
 

Termín:    18. října 2022 
 

Místo konání: Sportovní hala SPŠEI, Sokolská ul. 48,  

                         Moravská Ostrava 

  
 

 

Časový program: 

 7,30  prezentace 

 7,50  porada vedoucích 

 8,00  zahájení turnaje 

 

Herní systém: 

 dle počtu přihlášených družstev (předpokládáme skupiny s finálovými zápasy) 

 turnaj slouží jako postupový klíč na krajské finále konané 25.10.2022.  

 

Přihlášky: 

 písemně – NEJPOZDĚJI do pátku 14. října 2022 do 12:00! 

 družstva budou nalosována  

 na adresu: l.hudecova@spseiostrava.cz (informace – tel: 776017155) 

 

 

Poznámka: 

 

 vedoucí družstev zabezpečí cenné věci svého družstva  

(v šatnách bude umístěno více družstev jednotlivých škol) 

 vzhledem k většímu počtu účastníků si zajistěte své tréninkové míče! 

 

  

V Ostravě 9. 10. 2022    Mgr. Lenka Hudecová  

                                                                       Ředitel soutěže 

                                                                           

 

Realizace soutěže byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

mailto:l.hudecova@spseiostrava.cz


 

 
                                         Příloha 1) 

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 

(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

Název soutěže 
V O L E J B A L   

 

Věková 

kat. 

Hoši/dívky 

 

 V.  
    

Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské k. Rep. fin. Jiné 

Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), telefon 

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

 
Rok  narození 
 

   

   
Poř. 

Čís. 

Soutěžící    (jméno, příjmení) 

     narození    

Rok 

     narození 
  Třída   Číslo 

  dresu           Poznámka 

 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 6.     

 7.     

 8.     

      

     

     

      
 

V Ostravě 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 ředitelství školy: 


