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Barevný minivolejbal škol 
 

31. května 2022 

 

 
 

 Rtyně v Podkrkonoší 
 

 

 



 
 

A/ Všeobecná ustanovení 
 

 

Pořadatel:                    S pověřením OR AŠSK ČR Trutnov p. s.  

                                      ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší,  

                                      TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší – oddíl volejbalu 

 

Soutěž:                          Žlutý, oranžový, červený a modrý minivolejbal škol 

 

Organizační výbor:     Jiří Skuček                        ředitel soutěže 

                                       Dana Vajsarová               pořadatel, okresní garant minivolejbalu škol                        

          

Technické zajištění:      Volejbalové kurty ve sportovním areálu u ZŠ Rtyně v Podkrkonoší 

                                        (v případě nepříznivého počasí – školní tělocvična) 

 

Termín konání:      31. 5. 2022  (úterý)  

       

 

Místo konání:    Volejbalové kurty ve sportovním areálu u ZŠ Rtyně v Podkrkonoší 

                                       (v případě nepříznivého počasí – školní tělocvična) 

    Školní 662, Rtyně v Podkrkonoší 542 33 

 

Věková kategorie:     žlutý minivolejbal - – 1. – 3. třída 

                                        oranžový minivolejbal škol – 2 - 4. třída 

                                        červený minivolejbal škol – 3. – 5. třída 

      modrý minivolejbal – 4. – 6. třída 

 

Přihlášky:                     Nejpozději do 27. 5. 2022 (pátek) pouze e-mailem 

   

    e-mail: dana.vajsarova@seznam.cz 

 

  Přihláška musí obsahovat přesný tj. úplný název školy (bez zkratek),      

  kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon-mobil, e-mail) 

 

Soupisky:  Soupisku na předtištěném formuláři (vzor č. 1), potvrzenou ředitelem        

                                     školy a řádně tj. úplně vyplněnou odevzdá vedoucí družstva při   

                                     prezenci.  

 

Účastníci: Přihlášená družstva z okresu Trutnov  - počet družstev z 1 školy není 

omezen 

 

prezence:  31. 5.  2022 do 8.30 hod.  

 

Zahájení:  8.30 hodin         porada vedoucích družstev 

8.45 hodin         nástup družstev,upřesnění pravidel, hracího systému 

                                    9.00 hodin        zahájení turnaje 

 



 

 

 

Finanční zabezpečení: Účastníkům okresního kola není hrazeno stravování ani jízdné; 

    účastní se na vlastní náklad 

 

Bezpečnost účastníků: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající 

škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. (Vyhláška MŠMT ČR č.     

55/2005 § 7 odst. 2 

  

Zdravotní a úrazové pojištění účastníků: 

Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům a krádežím a ani ztrátám. Výkonný 

výbor AŠSK ČR doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění. 

 

B/ Technické ustanovení 
 

Podmínky účasti: Soutěž je řízena podle všeobecných podmínek AŠSK ČR. V družstvech 

mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým omezením, 

zapsaní na soupisce potvrzené ředitelem vysílající školy a OR AŠSK 

příslušného Okresu. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. 

Hráči musí mít s sebou kartičku zdrav. pojišťovny. 

 

Materiální zabezpečení: Každé družstvo startuje v jednotných dresech.  

                                          Odlehčené míče dodá pořadatel.  

 

Pravidla: https://www.minivolejbal.cz 

  

Systém soutěže:  Utkání probíhá na jeden nebo dva hrané sety 5-10 minut.  

                                    Přesný systém bude určen podle počtu přihlášených družstev.  

 

Stanovení pořadí:        1. Počet bodů 

   2. Výsledek ze vzájemného zápasu  

   3. Rozdíl skóre 

    

Rozhodčí:     Zajistí pořadatel ve spolupráci s TJ Baník Rtyně   

                                      v Podkrkonoší – oddíl volejbalu 

 

Příspěvek účastníků:   je stanoven na 200,-Kč / za školu  

                                      (bez ohledu na počet přihlášených družstev) 

 

Ceny:                              Všechna družstva dostanou diplomy a drobné ceny 

                                         Družstva na 1. – 3. místě  - medaile 

 

   

    Jiří Skuček                                                                                     Dana Vajsarová 

  ředitel soutěže                                                                                      pořadatel 

 

 

Předpokládané ukončení turnaje mezi 12.00 – 13.00 hod 

https://www.minivolejbal.cz/

