
               PROPOZICE 

VYBÍJENÁ SLZŠJ 
            Místní kolo – pro žáky základních škol 

 

 
 
Pořadatel:  Dům dětí a mládeže, Mládežnická 984, Neratovice, tel., fax 315682187 

   e-mail: info@ddmneratovice.cz 

 

Termín:  pátek  15. 3. 2019 od 9:00 hodin 

 

Místo konání: Sportovní hala Gymnázia F. Palackého Neratovice. 

 

Kategorie:  II. kategorie I.stupeň ZŠ (ročníky narození 2009, 2008, 2007) 

A: otevřená (hraje libovolný počet chlapců a dívek  nebo pouze 

chlapci) 

B: dívky (mohou hrát pouze dívky) 

   Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:  
1. Členy reprezentačního družstva školy musí být výhradně žáci 

příslušné školy. 
2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy vyhlášené 

soutěži. 
3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené 

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

jedné věkové kategorii. 
 

Účastníci: Za školu soutěží 1 družstvo A: otevřená a 1 družstvo B: dívky. 

Desetičlenná družstva + nejvýše dva náhradníci, jeden vedoucí družstva 

starší 18 let, hráči musí mít jednotný úbor. 

Start jednotlivce v jednom postupovém kole za obě kategorie současně 

není možný. 

 

Pravidla:  Soutěží se dle pravidel vybíjené. Kompletní a úplná pravidla  

si můžete stáhnout na webu www.assk.cz v sekci Sporty-Garanti 

sportů-Vybíjená.        

S rozhodčím může komunikovat pouze kapitán družstva. 

 

Podmínky účasti:   Nahlásit účast nejpozději do 8. 3. 2019 na adresu pořadatele.  

                               Sportovní oblečení a obuv do tělocvičny – nutná světlá podrážka. 

 

Soupiska: potvrzená ředitelem školy obsahuje jméno a příjmení účastníka, rok 
narození,  jméno doprovodu (osoba starší 18ti let, která ručí za 
bezpečnost a kázeň dětí po celou dobu soutěže), soupisku lze předat 
při prezenci 

 

 

 

http://www.assk.cz/


Program: Prezence od 8:30 hodin, vlastní soutěž od 9:00 hodin. 

 

Systém hry: Bude určen dle počtu přihlášených družstev, hodnotí se zvlášť družstva 

chlapců a družstva dívek. 

 

Pořadí:  Určují tato kritéria :  - počet získaných bodů 

     - výsledek vzájemného utkání 

     - rozdíl skóre 

     - počet vybitých 

  

Postup:               Vítězná družstva postupují do okresního kola, které se koná  

v Kralupech nad Vltavou 5.4.2019. 

 

                      

Neratovice 18.2.2019       Helena Vydrová 


