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Okresní finále ve volejbale kat. V. – chlapci, dívky 

 

 

 
 

1. listopadu 2018 

 
 

Hostinné 
 

 

 
 



 

1. Soutěž: MŠMT ve spolupráci s OR AŠSK ČR Trutnov   

 

2. Pořadatel: OR AŠSK ČR Trutnov + Krkonošské gymnázium 
 

 Jiří Skuček 

 Tichá 523 

 541 02 Trutnov 

 tel.: 739 473 468  

 e-mail: sku.j@seznam.cz 

 

3. Kategorie a termín:  kategorie V. (studenti)  

                                       ročníky narození 2003 2002, 2001, 2000, 1999 

 V družstvech mohou startovat pouze studenti řádného denního studia 

 příslušné školy (1. – 4. ročník, ne pomaturitní studium). 

 čtvrtek – 1. listopadu 2018   

  

4. Místo konání:    Městská sportovní hala Hostinné 

                                       Tyršové sady 379 

                                       Hostinné 543 71 

 

5. Účastníci: Startují řádně přihlášená družstva SŠ a SOU okresu Trutnov 

  

6. Soupiska: Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK. V družstvech  

   mohou startovat pouze žáci řádného studia příslušné školy, kteří budou 

uvedeni na soupisce (vzor č. 1) potvrzené ředitelem školy.  Na soupisce 

může být maximálně 12 hráčů.  

 

7. Startovné:     200,- Kč pro členy AŠSK 

      400,- Kč pro nečleny AŠSK 

 

8. Prezence: 8
00

-8
15

 hodin  

 Nejpozději při prezenci předloží vedoucí družstva originál soupisky 

 potvrzený razítkem školy s podpisem ředitele. 

 Pořadatel upozorňuje všechna družstva, že při prezenci bude 

 provedena kontrola účastníků. 

 

9. Hrací systém: bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev.  

 

10. Oficiální zahájení: 8
30

 hodin nástupem všech družstev 

 

11. Ukončení soutěže: Předpokládaný konec je ve 14.00 hodin. Turnaj bude ukončen 

 nástupem družstev, vyhlášením výsledků, předáním diplomů a cen. 

 

12. Přihlášky: Zasílejte na adresu organizátora soutěže písemně nebo mailem  

                                       do pátku 26. října 2018 (nezasílejte soupisky!!!), 

 V přihlášce uveďte kategorii (H, D), název školy, registrační číslo 

 klubu (členové AŠSK), kontaktní osobu (vedoucí družstva), telefon, 

 fax, e-mail. 

 

13. Finanční zabezpečení: Družstva startují na vlastní náklady. 
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14. Podmínky účasti: Vysílající škola odpovídá za zdravotní stav závodníků. Dozor 

 nad žáky po dobu dopravy na soutěž, ze soutěže a na vlastní 

 soutěži v plném rozsahu zajišťuje vysílající škola (Vyhláška 

 č. 55/2005 Sb. § 7 odst. 2) Vedoucí odpovídá za pořádek v šatnách, 

  a za včasné nástupy na jednotlivé zápasy. 

 

15. Pojištění: Soutěže AŠSK nejsou pojištěny. Účastníci nejsou pojištěni proti 

 ztrátám a zraněním, a pokud způsobí jakékoliv materiální škody, 

 uhradí je z vlastních prostředků. 

 

16. Materiální zabezpečení: Družstva musí mít jednotné očíslované dresy a obuv vhodnou 

 do haly!!! Bez sálové obuvi nebude účastník vpuštěn na palubovku!!! 

  

17. Míče: Hraje se s míči Gala. 

 

18. Rozhodčí: Zajistí pořadatel.  

 

19. Předpis: Soutěž se hraje podle platných pravidel volejbalu. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo některá pravidla upravit s ohledem 

 na zajištění hladkého průběhu turnaje. Hráči a vedoucí družstev 

 budou se zásadními úpravami seznámeni při nástupu. 

 

21. Postup: Vítěz okresního kola má právo postoupit do krajského kola 15. 11. 

2018 chlapci a 22. 11. 2018 dívky 

 

23. Ceny: Diplom, pohár a věcná odměna pro první tři družstva. 

 

24. Výsledky: Budou rozeslány jednotlivým školám  

 

26. Občerstvení: Na sportovišti jsou automaty. 

 

 

  V Trutnově 27. 9. 2018    

 

                                                                   Jiří Skuček    
                                         ředitel soutěže                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 


