Preventan
Cup 2007/2008
®

PREVETA CUP - CELOSTÁTÍ SOUTĚŽ VE VYBÍJEÉ ZÁKLADÍCH ŠKOL

PROPOZICE
krajského finále AŠSK ČR
kategorie II. – A: Otevřená, B: Dívky

Čelákovice 5. 6. 2008

A.Všeobecná ustanovení:
1.Pořadatel:

Okresní rada AŠSK ČR Čelákovice
pořádá MDDM Čelákovice

2. Adresa sportovní
kanceláře:

MDDM , Havlíčkova 691
250 88 Čelákovice
Eva Bukačová, tel: 326 991 217
E-mail: bukacka@seznam.cz

3. Termín konání:

Čtvrtek 5. 6. 2008

4. Místo konání:

Volejbalové kurty u Labe

5. Účastníci:

Vítězové (okresních kol). Družstva jsou maximálně
dvanáctičlenná a každé družstvo vedou dva vedoucí.

6. Kategorie:

II. kategorie
4.-5. tříd ZŠ (ročníky narození 1998, 1997, 1996)
Pozn.: se souhlasem učitele mohou startovat i žáci
3.ročníku ZŠ
A: Otevřená
B: Dívky

7.Organizační výbor:

Ředitel soutěže

8.Přihlášky:

Do 2. 6. 2008 na adresu sportovní kanceláře
přihláška musí obsahovat přesný název školy (bez zkratek)
PSČ, registrační číslo klubu, kontakt na vedoucího.

9.Startovné:

Účastníci startovné neplatí.

Eva Bukačová

10.Prezence:

Čtvrtek 5.6.2008 do 9:00 na kurtech
Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou
ředitelem školy.

11.Dozor nad žáky:

Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající škola.
Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva.
Každý účastník turnaje by měl mít u sebe kartičku
pojištěnce.

12.Zdravotní zabezpečení:

Po celou dobu turnaje je přítomna zdravotní služba

B.Technická ustanovení:
13.Podmínky účasti:

Soutěž je řízena Soutěžním řádem AŠSK ČR. V družstvech
mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na
soupisce potvrzené ředitelem školy.

14.Technická porada:

Ve čtvrtek 5. 6.. v 9. 00 hod v kanceláři soutěže.Při technické
poradě obdrží vedoucí družstev konkrétní harmonogram KF.
Účast vedoucích na poradě je povinná.

15.Rozhodčí

Zajišťuje a deleguje pořadatel

16.Protesty

S vkladem 100 Kč 10 minut po skončení utkání řediteli.V případě
zamítnutí vklad propadá.Řeší sportovní komise.

17.Pravidla

Hraje se dle platných pravidel pro vybíjenou vydaných v příručce
Preventan Cup 2007/2008, která byla zaslána na všechny ZŠ a
Soutěžního řádu AŠSK.

18.Systém soutěže

Bude určen na základě počtu přihlášených družstev.
Za vítězství v utkání náleží družstvu 1 bod, za prohru je O bodů
Při rovnosti bodů ve skupině rozhoduje:
1. Vzájemný zápas
2.Větší počet vybitých při vzájemných zápasech
3.Větší počet vybitých ve všech utkáních
4. Los
Ve skupinách se hraje systémem každý s každým. Dále se pokračuje:
a/ družstva umístěná na třetích a dalších se utkají o 5., 7., 9. místo
b/ první a druhá družstva sehrají křížem semifinále
c/ poražená družstva ze semifinále se utkají o 3. místo
d/ vítězná družstva ze semifinále se utkají ve finále o 1. místo
Hrací doba je 2 x 7 minut hrubého času, 3 minuty přestávka

19.Ceny

Každé družstvo obdrží diplom za umístění.
Za 1. místo v KF míč na vybíjenou.
Účastníci KF obdrží dále věcný dar od partnera projektu.

20. Upozornění:

Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev zúčastnit
se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě nedodržení
tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo soutěž.

Eva Bukačová
MDDM Čelákovice

