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Propozice okresního kola ve volejbale dívek a chlapců SŠ - V.kat. 

 
A. Všeobecná ustanovení : 
 
1. Pořadatel : Gymnázium Strakonice a DDM Strakonice 
2. Organizační zajištění : ŠSK Gymnázium Strakonice 
3. Místo : hala STARZ Aréna a tělocvična TJ ČZ  
4. Čas : 7. 45 hod  - sraz všechny týmy v tělocvičně ČZ 
5. Termín : úterý 22.11.2016 
6. Ředitel soutěže : Mgr. Miroslav Hlava, ředitel Gymnázia Strakonice 
7. Přihlášky : zasílejte nejpozději do středy 16.11.2016 (do 12.00 hod.) 
 pouze na e-mail prokopec@gymstr.cz 
 Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.  
8. Úhrada jízdného : platí vysílající škola 
 
 
B. Technická ustanovení : 

 

1. Startující : maximálně 12 hráčů z jedné školy 
 každé družstvo musí mít vedoucího (starší 18 let) 
2. Kategorie : V. kategorie ( roč.nar. 2001, 2000, 1999, 1998, 1997) 
         Družstvo je složeno z žáků jedné školy a členové družstva musí       
         odpovídat stupněm školy. 
         Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození. 
         Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze   
         v jedné věkové kategorii. 

     Všechny čtyři podmínky musí být splněny zároveň.   
3. Pravidla : soutěží se podle pravidel volejbalu a soutěžního řádu 
4. Protesty : písemně (15 minut po utkání) hlavnímu organizátorovi turnaje,  
 který si vyhrazuje právo rozhodovat o jejich oprávněnosti 
4. Systém soutěže :  určí pořadatel podle počtu přihlášených družstev 
5. Podmínky účasti : společná soupiska potvrzená vedením školy, kterou odevzdáte  
 na turnaji, musí obsahovat i formulaci : Nikdo z uvedených  
 studentů není zařazen do III. nebo IV. zdravotní skupiny nebo  
 není osvobozen z TV. 
6. Ceny : sladká odměna pro vítězné týmy a diplomy pro všechny  
7. Poznámka : družstvo nastoupí v jednotných dresech. Za věci ve společných  
 šatnách nezodpovídá hlavní organizátor. 
         Pedag.dozor školy zodpovídá za žáky po celou dobu turnaje. 
 
 
 Mgr. Tomáš Prokopec Iveta Gruzovská 
Gymnázium Strakonice DDM Strakonice 
 


