Krajská rada AŠSK ČR Kraje Vysočina, p.s.

PROPOZICE
VOLEJBAL SLSŠ
krajská finále (CH + D)
soutěž typu „ B “

Pořadatel:

Okresní rada AŠSK ČR Žďár nad Sázavou, p.s.
ŠSK Active-SVČ Žďár nad Sázavou

Termín konání:

Středa 11.12.2019 / chlapci
Čtvrtek 12.12.2019 / dívky

Místo konání:

sportovní hala Na Bouchalkách ve Žďáře n. S. (vstup bočním vchodem)

Kategorie:

V. – studenti (-ky) SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií (ročník
narození 2000 a mladší)

Účastníci:

Každé družstvo má maximálně 12 hráčů (-ek) a pedagogický doprovod.

Časový program:

8.15 – 8.45
9.00

prezence
zahájení soutěže

Upozornění: Dříve než v 8.15 hodin prosím do haly nechoďte, probíhá
tam tělocvik VOŠ a SPŠ ZR a nebudou k dispozici ještě všechny šatny !
Podmínka účasti:

Nastoupit mohou pouze studenti řádného denního studia příslušné
školy a odpovídajících ročníků narození (viz výše), kteří jsou
uvedeni na soupisce, potvrzené ředitelem školy. Za zdravotní
způsobilost odpovídá vedoucí družstva a potvrzuje ji ředitel školy na
soupisce.

Pravidla:

Hraje se dle platných pravidel volejbalu a soutěžního řádu s míči Gala.
Hrací systém bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev. Hra
libera je povolena. Výška sítě: chlapci 243 cm, dívky 224 cm
O pořadí ve skupině rozhoduje:
a/ počet bodů
b/ vyšší poměr setů
c/ vyšší poměr míčů
d/ výsledek vzájemného utkání
e/ los

Hodnocení:

Vyhodnocena budou první tři družstva, která obdrží diplom a věcné
ceny. Vítězná družstva postupují do kvalifikační skupiny „D“ o
Republikové finále AŠSK ČR.

Přihlášky:

Zasílejte e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 6.12.2019 na
adresu souteze@activezdar.cz , případně na  604 464 744.

Startovné:

Neplatí se.

Cestovné:

V průběhu soutěže bude pořadatelem vyplácen příspěvek na cestovné.

Upozornění:

Případné úrazy dětí jsou hrazeny z pojistek vysílajících škol.
Družstva musí mít jednotné vybavení (dresy s čísly), sportovní obuv do
haly a alespoň dva míče na rozcvičení.

Informace:

Kalina Zbyněk,  604 464 744

Zbyněk Kalina
odd. TV a sportu Active-SVČ Žďár n. S.

