Asociace školních sportovních klubů České republiky

PROPOZICE
Kvalifikace na republikové finále ve volejbale
středních škol - chlapci, dívky kat. V.
(kraj Jihočeský, Plzeňský, 2. Středočeský)
A.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatelé

:

OR AŠSK Rakovník a DDM Rakovník, Nerudova 504, 269 01 Rakovník

Termín

:

13. ledna 2010 od 9,30 hodin

Místo

:

Rakovník – tělocvičny 3. ZŠ Rakovník, Okružní 2331

Kategorie

:

V. 1.-4. ročník středních škol, rok nar. 1990-94
(u osmiletých gymnázií z kvinty až oktávy a šestiletých z primy a sekundy)

Ředitel soutěže:

Mgr. Jan Křikava

Hlavní rozhodčí:

Mgr. Jiří Němeček

Organizační ředitel: Mgr. Zdeňka Jirková
Přihlášky

:

pouze písemnou formou na adresu: DDM, Nerudova 504, 269 01 Rakovník
nebo ddmrako@iol.cz do 7. ledna 2010

Účastníci

:

vítězové krajských finále Jihočeského, Plzeňského a 2.Středočeského kraje

Startovné

:

účastníci neplatí

Prezence

:

13. ledna 2010 v 9:00 – 9:15 v tělocvičně, vedoucí družstva předloží:
originál soupisky družstva potvrzenou ředitelem školy.
Hráč je povinen mít s sebou kartu pojištěnce.

Losování

:

9:15 hod

Zahájení turnaje:

9:30 hodin

Úhrada

družstva startují na vlastní náklady

:

Dozor nad žáky:

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

Pojištění

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

:

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Startují

:

dvanáctičlenná družstva jedné školy. Družstvo doprovázejí dva
vedoucí.

Podmínka účasti

:

včas zaslaná přihláška, sada dresů s čísly od 1 do 18 (uvést na
soupisce)

Míče

:

oficielní hrací míče jsou míče značky GALA

Rozhodčí

:

zajišťuje pořadatel

Materiální zabezpečení:

každé družstvo má dresy s čísly, vlastní míče na rozcvičení
Vstup do tělocvičen bude povolen pouze v halové obuvi se světlou
nebo nebarvící podrážkou .

Soutěžní komise

:

zástupce vedoucích
ředitel soutěže – Jan Křikava
zástupce rozhodčích – Jiří Němeček

Protesty

:

je možné podávat do 15 minut po ukončení jednotlivých utkání
s vkladem 300,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve
prospěch pořadatele.

Pravidla

:

soutěž se hraje podle pravidel ČVS , SŘ a tohoto rozpisu

Výška sítě

:

dívky 224 cm

Systém soutěže

:

Určení pořadí

:

Postup

:

každý s každým. Všechna utkání se hrají na dva vítězné sety.
Případný třetí set se hraje do patnácti bodů s rozdílem nejméně dvou
bodů.
1.
počet bodů
2.
vyšší poměr setů
3.
vyšší poměr míčů
4.
vzájemné utkání
6.
los
republikové finále Žďár nad Sázavou 28.-30.1.2010

Mgr. Zdeněk Jadvižák,
Garant volejbalu AŠSK ČR

chlapci 243 cm

Mgr. Jan Křikava,
ředitel soutěže

