ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Propozice
Volejbal
středních škol
smíšených družstev chlapců a dívek 3 + 3

7. ročník
Pohár ASŠK

Frýdek - Místek
15. 6. 2022

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, příspěvková organizace, Frýdek-Místek, 28. října 1598, Frýdek-Místek

Termín:

středa 15. 6. 2022

Místo konání:
Ředitel turnaje

sportovní hala SPŠ, OA a JŠ F-M
PaedDr. Danuše Gorecká

Přihlášky:

zasílejte do 3. 6. 2022 na adresu:

goreckad@spsoafm.cz
Účastníci:
Kategorie:

PaedDr. Danuše Gorecká, SPŠ F-M, 28. října 1598
tel.: 558 406 237, 723 017 314
studenti středních škol okresu FM + pozvané týmy MSK
kategorie V. - chlapci a dívky
Start mladších hráček a hráčů povolen

Startovné:

300,- Kč za družstvo

Jízdné:

družstva startují na vlastní náklady

Pojištění:
Dozor:

účastníci akce nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám
dozor nad studenty zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající škola

Časový rozpis:

7:45 prezentace 8.00 zahájení turnaje
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Podmínky účasti:

Systém soutěže:

-včas zaslaná přihláška
-řádně vyplněnou soupisku potvrzenou ředitelem školy odevzdáte před
soutěží na poradě vedoucích řediteli turnaje
-každé družstvo má dresy s čísly od 1 do 18(uvést na soupisce),
vlastní míč na rozcvičení
-max. dvanáctičlenná družstva jedné školy
bude upřesněn podle počtu přihlášených

Pravidla:

soutěž se hraje podle oficiálních pravidel ČVS 2001 – 2004
a soutěžního řadu, na hřišti musí být vždy 3 dívky a 3 chlapci, výška sítě 230cm

Míče:

oficiální hrací míče jsou míče značky Gala

Soutěžní komise:

zástupce vedoucích, ředitel soutěže, zástupce rozhodčích

Protesty:

je možné podávat do 30 minut po vzniku příčiny se vkladem 200, - Kč,
který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele

Ceny:

obdrží družstva na 1. – 3. místě

PeadDr. Danuše Górecká
ředitel turnaje

Mgr. Sylva Kubalová
garant sport. soutěží

Mgr. Martin Tobiáš
ředitel školy

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název, datum a místo konání akce

Volejbal 3+3 15. 6. 2022 Frýdek - Místek
Školní k. Okrskové k. Okresní k.
Krajské k.
Kvalifikace
Název školy (ŠSK )
Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail

Vedoucí, trenér (jména)

Poř.
číslo

chlapci/dívky

V.

H+D

Republikové finále

Rok narození

Adresa (ulice, psč, obec)

Rok narození

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Věková
kat.

Třída

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
V ______________________

dne: __________

Výše uvedený seznam žáků má u vysílající školy uložený udělený výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
vyjmenované účely pořadatelem – jméno a příjmení, datum narození, zveřejňování výsledků a výsledkových listin,
fotografie a video. Originál výslovného souhlasu je uložený ve spisech žáků.
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.

Razítko a podpis ředitele školy
Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR

registrační číslo klubu AŠSK ČR

Čestné prohlášení zúčastněné školy, že:
(nehodící se škrtněte)
JE
NENÍ

