PROPOZICE
Sportovní liga základních škol
o Pohár ministryně školství 2015/2016

Kvalifikace skupiny „B“ na Republikové finále AŠSK
ČR ve volejbale v kategorii IV. chlapů a dívek
(Plzeňský, Jihočeský a Středočeský 1)

Pořadatel:

Dům dětí a mládeže Rakovník, Nerudova 504 a KR AŠSK
Středočeského kraje a OR AŠSK Rakovník, Nerudova 504.

Termín:

čtvrtek 12. 5. 2016

Místo konání:

3. ZŠ Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

Program:

prezence 9:30-9:50 hod, začátek v 10:00 hod

Kategorie:

IV. Kat. – starší žákyně (ročník narození 2002, 2001, 2000, 1999)
8. – 9. třída + odpovídající ročníky víceletých gymnázií
a) Družstvo je složeno z žáků jedné školy
b) Členové družstva musí odpovídat stupněm školy
c) Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození

Všechny tři podmínky musí být splněny zároveň!
Podmínky účasti: Nahlásit účast nejpozději do 9. 5. 2016 na email:

info@ddmrako.cz nebo na tel: 313517298! Přihláška musí
obsahovat zpětný kontakt na vedoucího družstva/email, mobil/.
Každý účastník musí mít sebou kartičku zdravotní pojišťovny.
Každé družstvo musí mít 1 sadu dresů s čísly, míč na rozcvičení,
obuv do tělocvičny. Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po
celou dobu soutěže vysílající škola!
Účastníci:

skupina „B“ – vítězové Plzeňského, Jihočeského a Středočeského
kraje
Dvanáctičlenná družstva chlapců a dívek z jedné školy.

Pravidla:

Hraje se podle oficiálních pravidel ČVS.
Výška sítě: chlapci 230 cm, dívky 220 cm.
Není povolen start libera.

Soupiska:

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
odevzdat při prezenci!

Systém:

Družstva hrají systémem každý s každým na dva vítězné sety.
O pořadí ve skupinách rozhoduje:
1. Počet bodů
2. Vyšší podíl setů
3. Vyšší podíl míčů
4. Výsledek vzájemných utkání
5. los

Protesty:

Případnou námitku podává vedoucí družstva písemně do 20 min.
po skončení zápasu řediteli soutěže se vkladem 400,- Kč.
V případě zamítnutí propadá vklad pořadateli.

Úhrada:

Družstva startují na vlastní náklady (není hrazeno ubytování,
stravování, jízdné), nečlenské družstvo AŠSK platí startovné
200 Kč za družstvo

Postup:

Vítězná družstva mají právo startovat na republikovém finále
v Brně 1. - 2. 6. 2016.

Rakovník 29. 3. 2016
.

Mgr. Zdeňka Jirková
ředitelka soutěže
OR AŠSK Rakovník

