SVČ Lužánky, Asociace školních sportovních klubů České republiky
a Střední odborné učiliště tradičních řemesel, Střední 59, Brno

PROPOZICE OKRESNÍHO KOLA STŘEDOŠKOLSKÝCH
HER VE VOLEJBALU
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ :
: Z pověření OR AŠSK Brno Školní sportovní klub při SOU tradičních řemesel,
Střední 59, 602 00 Brno
2.Termín konání : bude oznámen na losování
3.Místo konání : tělocvičny brněnských středních škol: SOU tradičních řemesel, Gymnázium,
tř. Kpt. Jaroše, Gymnázium, Křenová, ISŠ-COP, Olomoucká, SPŠ stavební,
Kudelova, SŠ informatiky a spojů, Čichnnova a Gymnázium M. Lercha, Žižkova
4.Kategorie : chlapci a dívky - rok narozeni 1996 – 1992
Organizační výbor : ředitel soutěže: Mgr. Tamara Psohlavcová
mobil 603 960 896
hlavní rozhodčí : Mgr. Radek Marek
mobil: 737 549 179
technické zabezpečení : učitelé ve školách, v jejichž tělocvičnách se bude hrát
1.Pořadatel

TECHNICKÁ USTANOVENÍ :
1.Účastníci

: Škola může přihlásit jedno družstvo dívek a jedno družstvo chlapců. Účast není
povolena žákům sportovního gymnázia se zaměřením na volejbal, žákům nižších ročníků
víceletých gymnázií a studentům nadstavbového studia při SŠ (VOŠ a pod.). Každé družstvo
nastoupí k utkání v jednotných dresech a bude mít vlastní regulerní míč.
2.Přihlášky : s přesným názvem školy a uvedením kategorie zaslat na adresu pořadatele e-mailem:
korenec32@seznam.cz nebo poštou nejpozději do 13. ledna 2012 (rozhoduje razítko pošty)
na adresu: Tamara Psohlavcová, Slavíčkova 4, 638 00 Brno-Lesná.
3.Losování : proběhne ve středu 1. února 2011 ve 14.45 h v budově SOU tradičních řemesel,
Střední 59, Brno - účast zástupce školy (pedagoga nebo kapitána družstva) nutná !
Poznámka: v budově školy proběhne od 14.15 h i losování futsalu dívek !
4.Prezentace : Vedoucí družstev při prezentaci (před zahájením prvního utkání ve skupině)
odevzdají soupisku potvrzenou ředitelem školy. Pedagogický dozor ručí za zdravotní způsobilost
hráčů a zodpovídá za jejich kázeň.
5. Hrací systém : bude určen podle počtu přihlášených družstev a oznámen při losování. Hraje se dle
platných pravidel ČVS, včetně změn od letošního soutěžního ročníku.
6. Družstva na 1., 2. a 3. místě obdrží diplomy a poháry. Vítězná družstva dívek i hochů postupují
do krajského kola, které se uskuteční 20. 3. 2012 (chlapci) a 22. 3. 2012 (dívky) ve Znojmě
7. Pořadatel nezajišťuje na tuto akci pojištění účastníků.
8. Protest je možno podat do 10 minut po ukončení utkání rozhodčímu, při konfrontaci je nutno
předložit studijní nebo občanské průkazy.
9.Startovné 200,- Kč za družstvo, jehož škola je členem AŠSK ČR, 400,- Kč za družstvo, jehož
škola členem není, bude vybíráno při losování.
10.Poznámka: Uveďte prosím, kdy bude vaše škola na lyžařském kurzu, abychom k tomu mohli
přihlédnout při losování.
Mgr.Jaroslava Strouhalová
předsedkyně OR Brno-město

Mgr. Jaromír Pragač
ředitel SOU tradičních řemesel

Mgr. Tamara Psohlavcová
ředitelka turnaje

