Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Rakovník

Propozice krajského kola ZŠ ve volejbalu dívek
Termín konání
Prezence
Místo konání
Ředitel turnaje
Hlavní rozhodčí
Přihlášky

Předpis
Startují

Podmínky účasti

Systém soutěže
Jízdné
Ceny + diplomy
Upozornění

: pondělí 16. června 2008 od 9,00 hodin
: 8,30 - 8,45 hodin
: kurty TJ Loko Rakovník (u sokolovny), v případě nepříznivého
počasí tělocvičny 3. ZŠ Rakovník, Okružní 2331
: Mgr. Jan Křikava
: Mgr. Jiří Němeček
: zaslat nejpozději do 9. června 2008 na adresu:
DDM Rakovník, Nerudova 504, 269 01 Rakovník
tel. 313517298, fax:313515438, e-mail: ddmrako@iol.cz
: hraje se podle pravidel volejbalu a tohoto rozpisu
: vítězná družstva z okresních kol, žákyně 8.-9. ročníků
nar. 1992-1994, ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií a prima a
sekunda šestiletých gymnázií.
: řádná soupiska potvrzená ředitelem školy
– nejvíce 12 hráček jedné školy (vzor AŠSK)
(jméno a příjmení účastníka, rok narození, třída, jméno doprovodu
(osoba starší 18ti let, která ručí za bezpečnost a kázeň družstva po
celou dobu turnaje). Soupisky je možné předat při prezenci.
jednotné dresy, čistá obuv do tělocvičny a vlastní míč
: bude určen podle počtu přihlášených družstev
: družstva startují na vlastní náklady
: pro družstva na 1.-3. místě
: případné cennosti (mobilní telefony, peníze, ...)
si uložte vždy u vedoucích družstev – šatny nebude možné
zamykat.
Účastníci turnaje musí mít kartičku pojištěnce.

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Jirková
Mobil: 606327693
Mgr. Jan Křikava, ředitel turnaje

Asociace školních sportovních klubů ČR

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
Název soutěže

Věková kat.

Hoši/Dívky

VOLEJBAL

IV.

DÍVKY

Okresní kolo
Název školy-ŠSK

KRAJSKÉ KOLO

Vedoucí, trenér (jména)

Poř.
číslo
1.

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Republikové kolo
Jiné
Adresa (ulice, psč, obec, telefon, e-mail)

Adresa (ulice, psč, obec)

Datum narození

Rok narození

Třída

Poznámky
(číslo dresu)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

V

dne

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.

Potvrzení OR AŠSK

Registrační číslo ŠSK

Razítko a podpis ředitelství školy

