PROPOZICE
VOLEJBAL SLSŠ
KRAJSKÉ KOLO V. KATEGORIE CHLAPCI
Pořadatel:

Dům dětí a mládeže, Mládežnická 984, Neratovice, tel.,fax 315682187,
e-mail: info@ddmneratovice.cz

Termín:

úterý 18.2.2020

Místo konání:

Sportovní hala TJ Neratovice, ulice Kpt. Jaroše 233

Ředitelka turnaje: Ing. Jiří Sloup
Kategorie:

V. – 3. stupeň – Studenti SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky:
1. družstvo je složeno z žáků jedné školy
2. členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou
Všechny podmínky musí být splněny zároveň.
Studenti víceletého gymnázia spadající do kategorie IV. nesmí startovat
v kategorii V.
U soutěží kategorie V. mají právo startu všichni studenti středních škol, kteří
zatím nematurovali, případně maturovali a mají stále status studenta příslušné
střední školy. Ve školním roce 2019/2020 může startovat v kategorii V.
student ročníku narození 2000 a mladší splňující podmínky startu do soutěže.
Soutěže probíhají bez účasti studentů sportovních gymnázií.

Účastníci:

Vítězná družstva chlapců z okresních kol, družstvo může mít max. 12
hráčů, 2 vedoucí.

Přihlášky:

Vyplnit pouze povolený počet soutěžících. Zašlete e – mailem na
adresu pořadatele nejpozději do 12.2.2020. Uveďte úplný název školy,
kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon e-mail). Později zaslané
přihlášky nebudou přijaty.

Pravidla:

Hraje se podle pravidel volejbalu a soutěžního řádu.

Soupiska:

Potvrzená ředitelem školy obsahuje jméno a příjmení účastníka, rok
narození a jméno doprovodu (osoba starší 18ti let, která ručí za
bezpečnost a kázeň dětí po celou dobu soutěže). Soupisku lze předat při
prezenci.

Program:

Prezence v 8:30 hodin, zahájení v 9:00 hodin.

Rámcový pořad:

prezence družstev
porada vedoucích
zahájení soutěže s nástupem družstev, upřesnění pravidel, hracího
systému
průběh soutěže
vyhlášení výsledků

Podmínky účasti:

Zdravotní
zabezpečení:

Včas zaslaná přihláška. Družstva startují na vlastní náklady.
Každý účastník musí mít sebou
- sportovní oblečení – jednotný dres
- sportovní obuv pro hru do tělocvičny
- družstvo 1 míč na rozehrání

Účastníci akce nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. Za
zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci musí mít
s sebou průkaz zdravotní pojišťovny.

Systém:

Bude určen podle počtu přihlášených družstev.

Protesty:

Jsou přijímány ředitelem soutěže pouze v písemné podobě do 10 minut
po ukončení zápasu s vkladem 200,- Kč. Při zamítnutí protestu propadá
vklad pořadateli.

Postup:

Družstva z 1. a 2. místa postupují do kvalifikace na republikové finále.
V hale není kiosek s občerstvením.

Neratovice 15.1.2020

Helena Vydrová
DDM Neratovice
732830721

P IHLÁŠKA NA SOUT Ž A SOUPISKA
(PREZEN NÍ LISTINA SOUT ŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název, datum a místo konání akce

V ková
kat.

Školní k. Okrskové k. Okresní k.
Krajské k.
Kvalifikace
Název školy (ŠSK )
Adresa (ulice, ps , obec), e-mail, telefon

Vedoucí, trenér (jména)

Po .
íslo

Adresa (ulice, ps , obec), e-mail, telefon

Sout žící
(p íjmení, jméno)

Rok narození

T ída

chlapci/dívky

Republikové finále

Rok
narození
Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
V ______________________

dne: __________

editelství školy potvrzuje, že žáci a žákyn uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného v ku
a nikdo z uvedených žák není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.

Razítko a podpis editele školy
Potvrzení p íslušné rady AŠSK R

registra ní íslo klubu AŠSK R

estné prohlášení zú astn né školy, že:
(nehodící se škrtn te)
JE
NENÍ

