Asociace školních sportovních klubů České republiky

PROPOZICE
přehazovaná
okresní kolo kategorie II. OPEN

24. února 2022

Hostinné

Asociace školních sportovních klubů ČR

PROPOZICE
Okresního kola v přehazované
Pořadatel:

Z pověření OR AŠSK ČR Trutnov p. s., technicky zajišťuje
OR AŠSK ČR Trutnov p. s

Termín konání:

24. února 2022 – smíšená (čtvrtek)

Místo konání:

Městská sportovní hala Hostinné
Tyršové sady 379
Hostinné, 543 71

Soutěž:

vyhlášená MŠMT ČR

Kategorie:

II. - Soutěž je určena pro žáky a žákyně 4. – 5. tříd.
(viz věkové kategorie v termínovém kalendáři)

Ředitel soutěže:

Skuček Jiří

Přihlášky:

Do 18. 2. 2022 na e-mail: sku.j@seznam.cz
- na pozdější přihlášky nebude brán zřetel

Soupisky:

Soupisku na správném předtištěném formuláři (vzor č. 1) potvrzenou
ředitelem školy, řádně tj. úplně vyplněnou odevzdá vedoucí družstva při
prezenci. Před zahájením závodů není přípustné upravovat a doplňovat
soupisku. Každá změna musí být potvrzená ředitelem školy!!!!!

Soupiska musí obsahovat přesný tj. úplný název školy (bez zkratek), IČO,
kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail) – vyplněná na PC
Řádně vyplněnou bezinfekčnost žáků (datum testu antigen (školní) u všech
zúčastněných v kolence poznámka (zp. prokázání) i doprovod musí být s
testem, též napsat datum do kolonky. (vše se může změnit dle
protiepidemického opatření MZ ČR).
Splnění bezinfekčnosti je povinen kontrolovat organizátor akce a osoba,
které se chce akce účastnit, je povinna splnění podmínek prokázat; jestliže
neprokáže, organizátor akce jí nesmí na akci vpustit!!!!!!!!.
Účastníci:

Řádně přihlášená družstva okresu Trutnov. (Každé družstvo je smíšené
z toho nejméně 2 dívky na hřišti, max. 10 hráčů v družstvu).

Postup:

Vítězné družstvo má právo startovat v krajském finále 10. 3. 2022 v
Hostinném

Časový pořad:

8.00 - 8.30 prezence družstev – prosím dodržte!!!!!
8.35
porada vedoucích

8.45
9.00
14.00

nástup družstev, zahájení
zahájení turnaje, utkání ve skupinách
zakončení turnaje nástupem družstev a vyhlášení

Příspěvek účastníků: Se souhlasem KÚ KHK se startovné neplatí
Finanční náležitosti: Poskytuje se úhrada jízdného hromadným dopravním prostředkem
s výjimkou MHD. (jednosměrná jízdenka s datem odpovídajícím
konání soutěže. Případně hromadné jízdenky musí být zřejmé, za jaký
počet účastníků, je hrazena).
Dozor nad žáky:

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu turnaje
vysílající škola pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
(Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2)

Zdravotní zabezpečení
a úrazové pojištění: Účastníci akce nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. VV
AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové
pojištění. Za zdravotní způsobilost žáků odpovídá vysílající škola

B/ Technické ustanovení
Vysílající organizace: Garantuje, že zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci byli
informováni o poskytnutí osobních údajů potřebných pro účely
organizování soutěží a přehlídek – dispozici https://soutezekhk.cz.třetím osobám v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Rovněž garantuje, že každý účastník uvedený na soupisce,
respektuje protiepidemická opatření MZ ČR.
Podmínky účasti:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR.
V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým
omezením, zapsaní na soupisce + prokázání bezinfekčnosti potvrzené
ředitelem školy. Hráči musí mít sebou kartičku zdravotní pojišťovny.
Družstva jsou povinna účastnit se zahájení a zakončení turnaje. Při
nedodržení této podmínky budou hodnocena mimo pořadí.
1) Družstvo je složeno z žáků jedné školy
2) Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou (ročníkem).

Mater.zabezpečení:

Každé družstvo musí mít 2 sady dresů s čísly - čísla uvést na soupisce
do kolonky poznámka (nebo rozlišovací dres), vlastní míče na
rozcvičování (pořadatel nepůjčuje).

Soutěžní komise:

ředitel soutěže, zástupce účastníků, hlavní rozhodčí

Protesty:

Písemně do 20 minut po skončení utkání řediteli soutěže s vkladem
300,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá.

Družstvo tvoří maximálně 10 hráčů. Doprovod družstva tvoří maximálně 2 dospělé osoby,
z nichž alespoň 1 musí být v pracovněprávním vztahu se školou.

Pravidla:

Hraje se dle pravidel přehazované, soutěžního řádu AŠSK ČR a
propozic.

Systém soutěže:

stanoví se dle počtu přihlášených družstev.

Kritéria pro stanovení pořadí:
1. počet bodů (2 za vítězství, za remízu 1, 0 za prohru)
2. výsledek vzájemného zápasu
3. rozdíl skóre
4. větší počet míčů
5. při rovnosti 1. až 4. kritéria - los
6. při rovností bodů 3 – 4 družstev se stanoví tabulka z jejich
vzájemných utkání - kritéria viz body 3 – 5
Rozhodčí:

rozhodčí zajistí pořadatelé

Ceny:

Každé družstvo obdrží diplom. Družstva na 1-3. místě věcné ceny
Různé: Hraje se na palubovce; nutno obuv se světlou podrážkou, která
nezanechává na povrchu stopy. Na sportovišti není k dispozici bufet.
Možno využít automaty na pití, kávu a drobné občerstvení.
Pokud nebude družstvo hrát, musí každý zúčastněný nosit roušku nebo
respirátor i doprovod!!!

V Kompetenci správce haly je vybírání poplatků kauce 300,-Kč za použití šatny, která
bude vrácena v případě, že šatna bude předána v náležitém pořádku.
Dozor starší 18 let u jednotlivých družstev zodpovídá za zajištění osobních věcí členů.

Trutnov 13. 1. 2022
Jiří Skuček
předseda OR AŠSK ČR TU

Pravidla přehazované
pro potřeby AŠSK
Hřiště
je shodné s hřištěm na volejbal (9x18 m), čáry 5 cm široké jsou součástí herní plochy. Střední
čára pod sítí končí u postranních čar.
3 m od středové čáry jsou vyznačeny útočné čáry. Všechny čáry musí být ploché a vodorovné.
Volný prostor kolem hřiště je min. 3 m, v tělocvičně výjimečně 2 m. Povrch hřiště je shodný
s povrchem na volejbal.
Síť
je volejbalová, výška sítě je 210 cm. Hrací plochu vymezují anténky umístěné nad bočními
čarami. (nejsou nutné)
Míč
je volejbalový, velikost č. 5
Družstvo
je smíšené, na hřišti je tedy vždy jen 6 hráčů, z toho nejméně dvě dívky + hráči na střídání
Každé družstvo může v jedné sadě střídat 6x. Hráč, který byl vystřídán, může v téže sadě
nastoupit ještě jednou, ale jen na místo, kde hraje jeho náhradník. Náhradník může během
jedné hry nastoupit jen jednou.
Rozhodčí
losuje spolu s kapitány družstev před zahájením utkání volbu podání a strany. Posuzuje, kdy
je míč ve hře, kdy je dosaženo bodu a uděluje tresty za porušení pravidel.
Utkání
Zápas se hraje na 2 vítězné sety do 15 bodů. Rozdíl dvou bodů, maximálně 17:16.
Utkání zahajuje družstvo, které losem vyhrálo podání. Družstvo, které vyhrálo los, má
možnost volby. Může si zvolit buď, podání nebo stranu. Zvolí-li podání druhé družstvo, pak si
volí stranu.
Postavení při podání i
(--------- s í ť --------)
4
3
2
přední řada
5
6
1
zadní řada
Podává pravý zadní hráč (na nákresu označena č. 1), a to v celém prostoru za koncovou čarou,
hodem jednoruč vrchem. Podávat může v běhu i ve výskoku. Při podání nesmí překročit ani
se dotknout zadní čáry. Po provedení podání může dopadnout na hřiště. Podání se musí
odehrát do 5 sekund po zapískání rozhodčího. Míč musí přeletět přes síť do soupeřova pole,
nesmí se dotknout anténky, ale může se dotknout sítě. Družstvo, které podání získalo, musí
před jeho provedením postoupit o jedno místo ve směru hodinových ručiček. (na nákresu 1 na
místo 6 atd.). Družstvo, které podání přijímá, musí v tu chvíli dodržet základní postavení.
(hráč 1 musí mít vedle sebe hráče 6 a před sebou hráče 2). V průběhu hry mohou však
postavení libovolně měnit.(přebíhání jako ve volejbale)

Způsob hry
míč je možno chytit rukama nebo odrazit kteroukoliv částí těla (i nohama). S míčem v rukou
se nesmí dělat kroky, je možné jej odehrát ve výskoku. S míčem se nesmí běhat, držet míč se
smí pouze 5 sekund. Míč se přihrává jednoruč nebo obouruč vrchem. K zahrání míče do pole
soupeře má družstvo možnost max. 3 dotyků, chycení nebo odraz. Pokusí-li se více hráčů
chytit míč, například chytí-li míč dva hráči současně, počítají se družstvu 2 dotyky. Výjimku
tvoří míč zpracovaný po bloku a míč zpracovaný po smeči, kdy může hráč zpracovat míč
dvěma části těla po sobě, např. nohou (hlavou) a chycením (odrazem). Míč musí přeletět přes
síť mezi anténkami, nesmí se jich však dotknout. Hráči nesmějí vstoupit do soupeřova pole,
přešlápnout středovou čáru, ani se dotknout sítě kteroukoliv částí svého těla.
Pokud hráč zahraje míč do sítě, nesmí ho opět chytit. To může učinit pouze spoluhráč.
Smeč
je prudké odehrání´= hození míče do soupeřova pole ve výskoku (smečující může udělat
„ nákrok“) a to jednoruč i obouruč. Smečovat mohou všechny hráčky, hráčky zadní (1,6,5)
se však musí odrážet až z obranného pole, tedy za 3 m útočnou čarou.
Blok
je vytvoření „obranné hráze“ z paží bránícího hráče (hráčů) na síti tak, aby útok soupeřů
(podání nelze blokovat) buď neprošel přes síť, nebo byl alespoň ztlumen. Blokovat mohou jen
hráči přední řady (2,3,4) a to samostatně nebo ve dvojici, případně trojici, jednoruč i obouruč.
Blok se nezapočítává do dotyků míče, takže kterákoliv z blokujících hráčů může
bezprostředně po bloku hrát znovu, nebo míč zpracuje další spoluhráč. V obou případech se
až tento zásah počítá jako první dotyk míče. Blokující mohou přesahovat rukama přes síť,
nesmějí se jí dotknout a rovněž se nesmějí dotknout míče dříve, než provedou soupeřky útok.
Zisk bodu
je logickým cílem celé hry. Získává jej družstvo, které svým podáním nebo útokem způsobí,
že soupeři spadne míč na zem do vlastního hracího pole nebo jej sice zpracuje, ale tak, že
spadne na zem mimo hrací plochu soupeře (chyba je i dotyk míče cizího tělesa nebo anténky).
Každá chyba je zisk bodu a současně i zisk podání, jestliže předtím podával soupeř.

