Asociace školních sportovních klubů České republiky
--------------------------------------------------------------------

PROPOZICE
kvalifikace na republikové finále ve volejbale žáků
základních škol – chlapci,dívky
skupina B
(kraj Plzeňský, Jihočeský a 2. družstvo Středočeského kraje)

Neratovice 31.5.2007
volejbalové kurty
ul. Jarošova
Neratovice
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A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
--------------------------------------------Pořadatelé

OR AŠSK Mělník, ul. Mládežnická 984, 277 11 Neratovice
Dům dětí a mládeže Neratovice, ul. Mládežnická 984, 277 11 Neratovice

Termín

31.5. 2007 od 9,00 hod.

Typ soutěže

B

Místo

Volejbalové kurty - ul. Jarošova Neratovice, v případě nepříznivého
počasí Sportovní hala TJ Neratovice ( vedle volejbalových kurtů )

Kategorie

Ředitel soutěže

IV. kategorie: žáci a žákyně - 8. - 9. roč. ZŠ (1993, 1992, 1991 )
- tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a
sekunda šestiletých gymnázií
- a) žáci příslušného ročníku
- b) žáci příslušného roku narození
uvedeného výše, přičemž obě tyto podmínky
musí být splněny současně
RNDr. Jiří Sloup

Výkonný ředitel

Romana Dvořáková

Organizační pracovník

Miloslava Hainová, DDM Mládežnická 984, Neratovice
Tel., fax : 315682187
mobil: 731449149, e- mail: ddmnera@centrum. cz

Přihlášky

pouze písemnou formou( možno faxem) na adresu :
Dům dětí a mládeže, ul.Mládežnická 984
277 11 Neratovice , nejpozději do 24.5.2007 na předtištěném
formuláři ( Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve
školním roce 2006/2007 str.102).Přihláška musí obsahovat
přesný název školy( bez zkratek), reg. číslo klubu, kontakt
na vedoucího družstva ( jméno, telefon, fax., e-mail), potvrzení KR AŠSK.

Účastníci

vítězové krajského finále Libereckého, Královéhradeckého
a 1. družstvo Středočeského kraje

Startovné

účastníci neplatí

Prezence

31.5. 2007 od 8,30 – 9,00 hod.
Neratovice, ul. Kpt. Jaroše 233,
vedoucí družstva předloží originál definitivní soupisky
družstva potvrzenou ředitelem školy, hráč je povinen mít
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s sebou kartu pojištěnce

Zahájení turnaje

9.00 hodin

Úhrada

družstva startují na vlastní náklady

Dozor nad žáky

dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu
vysílající škola

Zdravotní zajištění

zajišťuje DDM Neratovice

Úrazové pojištění

účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům
a krádežím a ani proti ztrátám

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
---------------------------------------------

Startují

dvanáctičlenná družstva jedné školy

Podmínka účasti

včas zaslaná přihláška, sada dresů s čísly
( uvést na soupisce )

Rozhodčí

zajišťuje DDM Neratovice

Materiální zabezpečení každé družstvo má dresy s čísly , vlastní míč na rozcvičení,
sportovní obuv pro hru ven ( do tělocvičny - při nepříznivém
počasí )
Soutěžní komise

zástupce vedoucích
ředitel soutěže
zástupce rozhodčích

RNDr. Jiří Sloup
Ing. Renata Radilová

Protesty

je možné podávat do 30 minut po vzniku příčiny s
vkladem 100.- Kč, který v případě zamítnutí protestu
propadá ve prospěch pořadatele.

Pravidla

soutěž se hraje podle pravidel volejbalu a soutěžního řádu,
není povolen start libera

Výška sítě

žákyně

Systém soutěže

každý s každým, všechna utkání se hrají na dva

224 cm

hoši

230 cm
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vítězné sety, případný třetí set se hraje do patnácti bodů
s rozdílem nejméně dvou bodů

Předpokládané zakončení cca ve 13.30 hodin.

Postup

Neratovice 7.2.2007

vítězná družstva postupují do republikového finále, které se
koná 15. - 17. června 2007 Žďár nad Sázavou

Miloslava Hainová
DDM, Mládežnická 984
277 11 Neratovice
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