Okresní rada AŠSK Karviná
Vydává

PROPOZICE
okresního kola
ve VYBÍJENÉ
kategorie III. a IV. dívek
Typ soutěže „C“

Karviná, ZŠ a MŠ Mendelova, Einsteinova 2871,

úterý 19. června 2018

PROPOZICE
OK Vybíjené - mladší dívky 2018
Vyhlašovatel:

Okresní rada AŠSK Karviná

Organizátor:

Okresní rada AŠSK Karviná ve spolupráci se ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná

Termín:

úterý 19. června 2018

Místo konání:

ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, Einsteinova 2871

Startovné:




Pro nečleny AŠSK – 300,- Kč za druţstvo
Pro členy AŠSK – 100,- Kč za druţstvo



III. dívky narozené v letech 2004-2006, 6. a 7. třídy ZŠ + odpovídající
ročníky víceletých gymnázií,
IV. dívky narození v letech 2001 – 2004, 8. a 9. třídy ZŠ + odpovídající
ročníky víceletých gymnázií,

Kategorie:



Pro účast druţstva v soutěţi je nutné splnit následující podmínky:
a)
b)
c)
d)
e)

družstvo je složeno z žáků jedné školy
členové družstva musí odpovídat stupněm školy
členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěže
žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii
družstvo postupuje z postupové pozice z městského kola

Přihlášky:

E-mailem do 15. června 2018 na: martin.blaton@mendelova.cz

Časový harmonogram:
 do 8:45
 8:45 - 8:55
 09:00
Pojištění:

prezence
porada vedoucích, rozlosování
první zápas

Vysílající složka ručí za zdravotní stav závodníků. Každý pedagog nese
zodpovědnost za své družstvo a případné poškození cizího majetku bude škole,
jejíž žáci majetek poškodili, naúčtováno v plné výši. Za cenné věci pořadatel
neručí a nedoporučuje je brát s sebou. Soutěžící musí mít u sebe kartu
evropské zdravotní pojišťovny.

.
Podmínky účasti: Soutěž
probíhá
podle
všeobecných
podmínek
AŠSK
ČR
(https://www.assk.cz/down/2016/1003/pravidla-vybijena-2015-20160716.pdf) a těchto propozic. Soupiska družstva (viz. příloha č. 1), potvrzená
ředitelstvím školy – odevzdaná u prezence.
Systém soutěţe:

Bude určen podle počtu přihlášených družstev a ohlášen na poradě vedoucích
viz. harmonogram.

Upozornění:

Jednotlivá utkání budou rozhodovat delegovaní rozhodčí.

Vyhodnocení:

Vítězné družstvo obdrží pohár, diplom, medaile a drobné věcné ceny, družstva
na druhém a třetím místě obdrží medaile, diplom a drobné věcné ceny.

Ing. Martin Blatoň, Ph.D.
ředitel soutěže

Ing. Tomáš Kałuža
předseda OR AŠSK, Karviná

(příloha č. 1)
PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŢ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŢÍCÍCH A DOPROVODU)
Název soutěţe
OK Vybíjená dívek 2018

Věková
kat. III.

Hoši/dívky

Městské kolo
Název školy (ŠSK )

Adresa (ulice, psč, obec), telefon

Vedoucí, trenér
(jména)

Adresa (ulice, psč, obec)

Poř.
číslo

Soutěţící
(příjmení, jméno)

Rok
narození

Rok narození

Třída

číslo
dresu

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

V ______________________ dne: __________
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce
jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku a nikdo
z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV.
zdravotní klasifikaci.
------------------------------------------------------------------MSL __ __ __ __ __
registrační číslo klubu AŠSK ČR
Razítko a podpis příslušné OR:

Razítko a podpis ředitelství
školy:

