DDM„OSTROV“ SVČ SLANÝ
pořádá
pro základní školy

KRAJSKÉ KOLO
VOLEJBAL-IV.HOŠI
Datum:

19.května 2009

Prezentace:

8.00 – tělocvična 3.ZŠ Slaný (ulice Rabasova)

http://www.mapy.cz/#x=132277376@y=136456752@z=16@mm=ZP
Vchod zadní částí od fotbalového hřiště –Jednosměrka mezi ulicí Rabasova a U stadionu II.
Autobusy možno odstavit u plavecké haly (100m)

Místo:

Tělocvična 3.ZŠ Slaný a VSH Slaný (vzdálené 100m)

Věkové kategorie:

IV. kategorie (IV.) – hoši - 8.-9. ročník – 1995,1994,1993
- tercie a kvarta víceletých gymnázií
- !!! mohou startovat pouze žáci příslušného
ročníku a příslušného roku narození, přičemž
obě tyto
podmínky musí být splněny
současně !!!

Účastníci :

Každé družstvo má maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí, sadu
dresů stejné barvy s čísly od 1 do 18 a 2 míče na
rozcvičení.

Pravidla :

Hraje se podle pravidel volejbalu a soutěžního řádu.

Cestovné

:bude
proplaceno
na
základě
předložení
jednosměrné jízdenky nebo potvrzení o celkové
výši jízdného hromadným dopravním prostředkem
(autobusem, vlakem) s využitím hromadných slev a
s uvedením počtu cestujících (potvrzené ředitelem
školy) – zvlášť dospělý a děti. Proplácí se poměrně
mezi všechny školy

Protesty

: případnou námitku podává vedoucí družstva
písemně do 15 min. po skončení zápasu řediteli
soutěže s vkladem 200,- Kč. V případě zamítnutí
propadá vklad pořadateli.

Systém soutěže

: bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev.

Hrací doba/počet setů

: bude upřesněna podle počtu přihlášených družstev.

Hraje se s míčem

: volejbal Gala Official colour BV5091L

Turnaje se mohou zúčastnit všechna vítězná družstva z okresních kol, která dodají návratku
v termínu (do 14.5.). Míče na trénink nebudou zapůjčovány. Nezapomeňte na soupisky
s datumy narození, potvrzené ředitelem školy.
Podmínky

: po dobu konání akce nejsou účastníci pojištěni
proti úrazům a krádeži.
Každý účastník musí mít kartičku pojištěnce.
Dozor nad studenty zajišťuje v plném rozsahu po
celou dobu vysílající škola !!!!

UPOZORNĚNÍ:
V tělocvičně nesmí hrát hráči v obuvi s černou (či jinou „špinící) podrážkou
Za SVČ OSTROV“ Slaný
Jindra Jindřich – 604 844984

Návratka –IV.kategorie – VOLEJBAL - KRAJ – hoši
Škola ……………………………………………………………
Razítko školy:

Dozor bude provádět : …………………………………
Návratku doručte co nejdříve do SVČ „Ostrov“ Slaný, Třebízského 163, 274 01 Slaný, nejpozději však do
14.5.2009
Přihlásit se můžete i e-mailem na adresu jindrich@ostrov-svc.cz též do 14.5.2009.

SOUPISKA
Název soutěže

Věk.kategorie

Hoši / dívky

VOLEJBAL - KRAJ

IV.

Hoši

Krajské kolo
Název školy

Vedoucí

SLANÝ

19.5.2009

Adresa (telefon, E-mail)

Kontakt (pokud možno tel. Číslo na mobil)

Příjmení a jméno soutěžícího

Rodné číslo

Číslo dresu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
V …………………………………….. dne ………………………

Navštěvuje
ročník

Poznámka

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.
SOUPISKU PŘINESTE NA TURNAJ

Razítko a podpis ředitelství školy:

