Asociace školních sportovních klubĤ ýeské republiky

PROPOZICE
Kvalifikace na republikové finále ve volejbale
Kategorie VI.B - chlapci, dívky
(kraj Jihoþeský, PlzeĖský, 2. StĜedoþeský)

Rakovník
28. února 2012

A.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
PoĜadatelé

:

Z povČĜení VV AŠSK ýR poĜádá: OR AŠSK Rakovník a DDM Rakovník,
Nerudova 504, 269 01 Rakovník

Termín

:

28. února 2012 od 9,30 hodin

Místo

:

Rakovník – tČlocviþny 3. ZŠ Rakovník, Okružní 2331

Kategorie

:

VI.B – žáci a žákynČ ZŠ + SŠ roþník nar. 1995 -1998

ěeditel soutČže:

Mgr. Jan KĜikava

Hlavní rozhodþí:

Mgr. JiĜí NČmeþek

Organizaþní Ĝeditel: Mgr. ZdeĖka Jirková
PĜihlášky

:

pouze písemnou formou na adresu: DDM, Nerudova 504, 269 01 Rakovník
nebo ddmrako@iol.cz do 15. února 2012

Úþastníci

:

vítČzové krajských finále Jihoþeského, PlzeĖského a 2.StĜedoþeského kraje

Startovné

:

úþastníci neplatí

Prezence

:

28. února 2012 v 9:00 – 9:15, vedoucí družstva pĜedloží:
originál soupisky družstva potvrzenou Ĝeditelem školy a KR AŠSK; musí být
vyznaþeno þlenství v AŠSK ýR.
Hráþ je povinen mít s sebou kartu pojištČnce.

Losování

:

9:15 hod

Zahájení turnaje:

9:30 hodin

Úhrada

družstva startují na vlastní náklady

:

Dozor nad žáky:

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

PojištČní

úþastníci akce nejsou poĜadatelem pojištČni proti úrazĤm, krádežím a
ztrátám. VV AŠSK doporuþuje úþastníkĤm, aby si uzavĜeli individuální
pojištČní.

:

UpozornČní :

Pokud se nominované (pĜihlášené) družstvo nedostaví na kvalifikaci bez
prokazatelné písemné omluvy zaslané nejpozdČji 3 dny pĜed konáním a
pĜíslušný kraj nepošle náhradu, je pĤvodnČ nominované (pĜihlášené)
družstvo povinno uhradit poĜadateli náklady spojené s pĜípravou jeho startu.
Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky úþasti s úmyslem získat
neoprávnČnou výhodu, mĤže být rozhodnutím poĜadatele ze soutČže
vylouþeno. Takto vylouþené družstvo je následnČ povinno uhradit
poĜadateli vzniklé náklady na jeho úþast.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Startují

:

dvanáctiþlenná družstva jedné školy. Družstvo doprovázejí vedoucí.

Podmínka úþasti

:

vþas zaslaná pĜihláška, sada dresĤ s þísly od 1 do 18 (uvést na
soupisce)

Míþe

:

oficiální hrací míþe jsou míþe znaþky MOLTEN

Rozhodþí

:

zajišĢuje poĜadatel

Materiální zabezpeþení:

každé družstvo má dresy s þísly, vlastní míþe na rozcviþení
Vstup do tČlocviþen bude povolen pouze v halové obuvi se svČtlou
nebo nebarvící podrážkou .

SoutČžní komise

:

zástupce vedoucích
Ĝeditel soutČže – Jan KĜikava
zástupce rozhodþích – JiĜí NČmeþek

Protesty

:

je možné podávat do 15 minut po ukonþení jednotlivých utkání
s vkladem 300,- Kþ, který v pĜípadČ zamítnutí protestu propadá ve
prospČch poĜadatele.

Pravidla

:

soutČž se hraje podle pravidel ýVS , Sě a tohoto rozpisu

Výška sítČ

:

dívky 224 cm

Systém soutČže

:

každý s každým. Všechna utkání se hrají na dva vítČzné sety.
PĜípadný tĜetí set se hraje do patnácti bodĤ s rozdílem nejménČ dvou
bodĤ.

Urþení poĜadí

:

1.
2.
3.
4.
6.

Postup

:

VítČzné družstvo má právo startovat na republikovém finále v Liberci
27.-28.3.2012

UpozornČní

:

OrganizátoĜi pĜipomínají, že je povinností všech družstev zúþastnit se
zahajovacího i závČreþného ceremoniálu. V pĜípadČ nedodržení
budou družstva hodnocena mimo soutČž.

Mgr. ZdenČk Jadvižák,
Garant volejbalu AŠSK ýR

chlapci 243 cm

poþet bodĤ
vyšší pomČr setĤ
vyšší pomČr míþĤ
vzájemné utkání
los

Mgr. Jan KĜikava,
Ĝeditel soutČže

VZOR č.6
ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Záznamová karta soutěží AŠSK ČR 2011-2012
SPORT:
Soutěž: KRA

Jiné :________________________

Kategorie: VI B VOLEJBAL

Hoši

Registrační číslo pořadatele:

STC 276 00

Pokud není pořadatel člen AŠSK ČR, uveďte do poznámky - POŘ.: zařízení, ulice, místo, PSČ

Datum a místo soutěže:
15.11.2011 NERATOVICE
Počet:46
Vítězná škola:

Rok:
2011
družstev: 5

Měsíc:
LISTOPAD
soutěžících: 46

ZŠ pod Sv.Horou Příbram,Albínova 328, 261 01

Příjmy: 29 400,-

Výdaje: 24 444,-

DNE: 15.11.2011
PODPIS: Andrová
_____________________________________________________________________
Poznámky
_____________________________________________________________________
Zakroužkujte, co se hodí.Vyplněnou kartu zašlete svému sekretáři VPP krajské rady AŠSK do
sedmi dnů po skončení soutěže. Děkujeme.
Poznámka: OKR = okres, KRA =-kraj, RF = republikové finále, NEP = nepostupová soutěž,
DL = dlouhodobé soutěže - ligy

