PROPOZICE
krajského finále
ve vybíjené pro 1. stupeň ZŠ
A. Všeobecná ustanovení
Vyhlašovatel:

MŠMT ČR, Moravskoslezský kraj

Garant KF:

Mgr. Sylva Kubalová, sylvakubalova@centrum.cz, 737 584 140

Organizátor:

ZŠ Pionýrů 400 Frýdek-Místek (6. ZŠ) a KR AŠSK MSK

Ředitel soutěže:

Mgr. Klára Maštalířová

Termín:

31. 5. 2022

Místo:

sportovní hala školy

Kategorie:

II. – otevřená - chlapci a dívky - 4. - 5. třída ZŠ
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 2 podmínky:
1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy.
2. Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou

příchod až v 8:45

Všechny podmínky musí být splněny zároveň.
Přihlášky:

do čtvrtku 26. 5. 2022 na email: klaram@email.cz
mobil: 723 973 856

Časový harmonogram:

8.45 hod.
9.00 hod.
9.15 hod.
14.00 hod.

prezence
porada vedoucích družstev, losování
zahájení soutěže.
vyhlášení výsledků

Časový program bude upraven podle počtu přihlášených družstev.
Účastníci:

vítězná družstva okresních finále Moravskoslezského kraje
Pokud se nezúčastní všechny okresy, může pořadatel doplnit počet
startujících dalším družstvem z okresu Frýdek – Místek.
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B. Technická ustanovení
Podmínky účasti: Soutěž probíhá podle všeobecných podmínek AŠSK ČR
- družstvo tvoří žáci jedné školy
- škola ručí za zdravotní stav žáků
- každé družstvo má max. 12 hráčů
- sportovní obuv do haly včetně doprovodu
- předložit originál soupisky při prezenci s razítkem a podpisem ředitele školy
( Přihláška na soutěž a soupiska týmu na konci propozic)
- účastníci musí mít s sebou průkaz zdravotního pojištění
Materiální zabezpečení:

jednotné dresy s čísly
kapitán je označen páskou na rukávu alespoň 2 cm vysokou
2 míče na rozcvičení

Rozhodčí:

Rozhodčí s odpovídající kvalifikací zajistí pořadatel.

Protesty:

Písemně, nejpozději 5 minut po skončení utkání, ve kterém ke sporné
události došlo, hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč.
V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch organizátora.
Protesty řeší tříčlenná komise – garant soutěže, hlavní rozhodčí
a zástupce zúčastněných družstev.

Startují:

Družstvo tvoří max. 12 hráčů (desetičlenná družstva + max. 2 náhradníci).

Pravidla:

Hraje se podle platných pravidel vybíjené AŠSK ČR a těchto propozic.

Systém soutěže:

Hrací systém bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev.

Ceny:

Družstva na 1. – 3. místě obdrží poháry a diplomy.

Cestovné:

Družstva startují na vlastní náklady

Upozornění: Dozor nad žáky zajišťuje vysílající škola (vyhláška MŠMT č.55/2005 § 7, odst.2).
Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu konání soutěže za bezpečnost a
chování všech členů výpravy.
Při vážném porušení chování závodníka (kouření, vulgární vyjadřování, ničení
zařízení šaten a sportoviště aj.) bude závodník, případně celé
družstvo vyloučeno ze soutěže a vzniklá škoda bude škole, jejíž žáci majetek
poškodili, naúčtováno v plné výši.
.
Za cenné věci pořadatel neručí a nedoporučuje brát s sebou

Mgr. Klára Maštalířová
ředitel soutěže

Jana Gellnerová
předseda KR AŠSK MSK
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Mgr. Sylva Kubalová
garant sportovních soutěží

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

Věková
kat.

Vybíjená 31. 5. 2022 Frýdek - Místek

II.

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

Vedoucí, trenér (jména)

Poř.
číslo

H, D

Republikové finále

Rok narození

Adresa (ulice, psč, obec)

Soutěžící
(příjmení, jméno)

chlapci/dívky

Rok narození

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

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

registrační číslo klubu AŠSK ČR
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