PROPOZICE
VOLEJBAL ZÁKLADNÍCH ŠKOL - CHLAPCI
KRAJSKÉ KOLO
---------------------------------------------------------------------------Pořadatel:

Dům dětí a mládeže, Mládežnická 984, Neratovice 277 11
Tel., fax 315 682 187, e – mail ddmnera@centrum.cz

Ředitel soutěže:

RNDr. Jiří Sloup

Technická komise:

Ředitel soutěže, rozhodčí, 2 vylosovaní učitelé, kteří řeší veškeré protesty
a nesrovnalosti. Protesty se podávají do 15 min. po skončení soutěže
s vkladem 50,- Kč

Statut:

Krajské kolo soutěže

Termín:

24.5.2007 od 9.00 hodin –CHLAPCI

Místo:

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

Materiál. zabezpečení: každé družstvo má dresy s čísly , vlastní míč na rozcvičení,
sportovní obuv pro hru ven ( do tělocvičny - při nepříznivém počasí )
Kategorie:

IV. kategorie: žáci - 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

Účastníci:

Vítězná družstva okresních kol

Pravidla:

Hraje se podle pravidel volejbalu a soutěžního řádu, družstvo složené z žáků
jedné školy – max. 12 hráčů

Hrací systém:

Bude určen při prezenci dle počtu přihlášených družstev

Soupiska:

Potvrzená ředitelem školy obsahuje jméno a příjmení účastníka, rok
narození, třídu a jméno doprovodu ( osoba starší 18ti let, která ručí
za bezpečnost a kázeň dětí po celou dobu soutěže). Soupisku lze předat při
prezenci

Prezence:

8.30 hod. – 8.50 hod.

Poučení:

8.50 hod. – 9.00 hod.

Podmínky účasti:

Použijte přihlášky ( vzor č. 1 ) – manuál AŠSK. Nahlásit účast nejpozději do
16.5.2007 na adresu DDM Neratovice. Každý účastník soutěže musí mít
s sebou sportovní oblečení – jednotný dres, sportovní obuv pro hru ven ( do
tělocvičny - při nepříznivém počasí ), družstvo 1 míč na rozehrání. Vedoucí
školního týmu předloží vyplněnou soupisku potvrzenou ředitelem školy ,
který odpovídá za pravdivost údajů ( v případě nesrovnalostí či oprávněného
protestu bude družstvo diskvalifikováno ). Každý závodník musí mít u sebe
kartičku pojištěnce. Neberte s sebou cenné věci, pořadatel neručí za případné
ztráty.

Postup:

Družstva umístěná na 1. a 2. místě postupují do kvalifikace na republikové
finále.

Dozor:

Po celou dobu soutěže dohlíží a ručí za žáky vysílající škola s doprovodem.

Neratovice 7.2. 2007

Miloslava Hainová
DDM Mládežnická 984
277 11 Neratovice

