PROPOZICE
VOLEJBAL – DÍVKY- kategorie VI.B
KRAJSKÉ KOLO
------------------------------------------------------------------------Pořadatel
Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Termín
Místo
Kategorie
Účastníci
Pravidla
Hrací systém
Soupiska

Prezence
Poučení
Podmínky účasti

Jízdné

Ceny
Postup

: DDM Rakovník
tel. 313 517 298, fax 313 515 438, e-mail ddmrako@iol.cz
: Mgr. Jan Křikava
: Mgr. Jiří Němeček
: úterý 15. listopadu 2011
: tělocvičny 3. ZŠ Rakovník, Okružní 2331
: kategorie VI.B: žákyně - ZŠ a SŠ nar. 1998-1995
: vítězná družstva okresních kol
: hraje se podle pravidel volejbalu a soutěžního řádu, družstvo složené
z žákyň jedné školy – max. 12 hráček
: bude určen při prezenci dle počtu přihlášených družstev
: potvrzená ředitelem školy obsahuje jméno a příjmení účastníka, rok
narození, třídu a jméno doprovodu ( osoba starší 18ti let, která ručí
za bezpečnost a kázeň dětí po celou dobu soutěže).
Soupisku lze předat při prezenci (vzor viz příloha).
: 8.30 hod. – 8.50 hod.
: 8.50 hod. – 9.00 hod.
: nahlásit účast nejpozději do 4. listopadu 2011 telefonicky nebo e-mailem.
Každý účastník soutěže musí mít s sebou sportovní oblečení – jednotný
dres, sportovní obuv i do tělocvičny , družstvo 1 míč na rozehrání.
Vedoucí školního týmu předloží vyplněnou soupisku potvrzenou ředitelem
školy , který odpovídá za pravdivost údajů (v případě nesrovnalostí či
oprávněného protestu bude družstvo diskvalifikováno ).
Každý závodník musí mít u sebe kartičku pojištěnce.
Neberte s sebou cenné věci, pořadatel neručí za případné ztráty.
: bude propláceno na základě odevzdání jednosměrné jízdenky nebo
potvrzení o celkové výši jízdného prostředkem hromadné dopravy
(bus, vlak) s využitím hromadných slev a uvedením počtu osob.
: pro první tři družstva
: první dvě družstva postupují do kvalifikace na republikové finále

Zpracovala: Z. Jirková
Mobil: 606327693

Mgr. Jan Křikava
ředitel turnaje

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
Název soutěže

Věková kat.

Hoši/Dívky

VOLEJBAL

IV.

DÍVKY

Okresní kolo
Název školy

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)

Rok narození

Rok narození

Třída

Poznámky
(číslo dresu)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ředitelství školy potvrzuje, že žákyně uvedené na soupisce
jsou žákyněmi školy, uvedeného věku a žádná z uvedených
žákyň není osvobozena od Tv a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.
V …………………………….. dne: …………………….
……………………………...........
Razítko a podpis ředitelství školy

