
 

 
 

 
 

P R O P O Z I C E  

 
OK PŘEHAZOVANÉ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV (II. kategorie) 

_______________________________________________________________ 
 

Vyhlašovatel:  MŠMT ČR, KR AŠSK Moravskoslezského kraje  

 

Pořadatel: KR Moravskoslezského kraje ve spolupráci se základní školou  

                                   Školní 862, 735 14 Orlová-Lutyně  

 

Ředitel soutěže: Mgr. Martina Adamská 

 

Garant:      Lenka Vargová 

 

Termín:  úterý 25. 10. 2022 
    

Prezence: od 8:00 do 8:30 hod  

 

Místo:          tělocvična na ZŠ Školní Orlová-Lutyně (vstup bočním vchodem) 

                                   

Přihlášky:  účast družstva nahlásit emailem do 21. 10. 2022 

 

Kontakt:  Lenka Vargová     mobil: 773 744 407    vargova@ddm-orlova.cz 

 

Kategorie: žáci a žačky 4. a 5. tříd ZŠ  

                         II. Otevřená (starší děti) – ročník narození 2013 – 2011 

   Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky: 

1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy. 

2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy. 

3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené 

soutěže.. 

4. Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze 

v jedné věkové kategorii (tento bod neplatí pro kategorii VI.). 

Všechny tyto podmínky musí být splněny zároveň. 

 

Účastníci:  Do okresního kola postupují dva vítězné týmy městských kol (Havířov, 
 Karviná, Orlová, Český Těšín, Bohumín), jeden vítězný z ostatních obcí 

okresu Karviná a pořádající škola. Pořádající škola má právo zúčastnit 

se soutěže z jakéhokoli umístění bez nároku na postup. 

  

Pravidla:   Soutěží se dle pravidel pro přehazovanou, která jsou součástí 

   přílohy. Prosím, řádně nastudujte!!!    

   Družstvo je smíšené, maximálně 10 hráčů vybavených  

        stejnými dresy. Na hřišti hraje 6 hráčů, z toho nejméně 2 dívky + 

   hráči na střídání. 

 

Rozhodčí:  jednotlivá utkání budou pískat rozhodčí volejbalu 
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Podmínky: Startují žáci 1. stupně ZŠ, kategorie II (4. – 5. třídy) 

                                    Soupiska družstva potvrzená ředitelstvím školy a odevzdaná            

při prezentaci.  

                             Vysílající škola odpovídá za zdravotní stav svých žáků. Pedagog nese 

zodpovědnost za své družstvo v případě poškození cizího majetku 

v místě konání soutěže. 

 Soutěž se uskuteční při minimálně 4 přihlášených školách. 

                                    

Ceny:   pohár, diplom + drobné sladké odměny  

 

Jízdné:  bude proplaceno proti platným jízdenkám    

 

Poznámky:  vstup do tělocvičny pouze ve sportovní obuvi, která nedělá 

   černé šmouhy. Pořadatel neručí za osobní věci soutěžících. 

 

 

 

Lenka Vargová, garant soutěže v. r.          

 

 

 

 

 

 

 

     Realizace soutěže byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.            


