
              PROPOZICE 

PŘEHAZOVANÁ 
Kvalifikace okresního kola – pro žáky základních škol 

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

   e-mail: info@ddmneratovice.cz 

 

Termín:  středa  29. 1. 2020 od 9:00 hodin 

 

Místo konání:  Sportovní hala Gymnázia F. Palackého Neratovice. 

 

Kategorie:  II. – 1. stupeň ZŠ žáci 4. – 5. tříd  

 

 Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky: 

1. družstvo je složeno z žáků jedné školy 

2. členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou* 

Všechny podmínky musí být splněny zároveň. 

 

*Výjimka: V kvalifikacích okresních kol a finálových kolech 

okresních kol mají mladší žáci právo startu v nejbližší starší kategorii. 

Výklad: Žák páté třídy (kat. II.) může startovat v kategorii III. Žák 

sedmé třídy (kat. III.) základní školy může startovat v kategorii IV. 

Studenti víceletého gymnázia spadající do kategorie IV. nesmí startovat 

v kategorii V. 

Start mladších žáků za starší není povolen od krajských kol výše. 

 

Upozornění: Pokud žák opakuje ročník, zařadíte jej do té kategorie, 

které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval. 

Příklad: Žák sedmé třídy jednou propadl a nyní navštěvuje sedmou 

třídu. Dle věku by měl navštěvovat osmou třídu. Pro účast v školních 

sportovních soutěžích bude zařazen do kategorie IV. 

  
 

 

Účastníci: Za školu soutěží 1 smíšené školní družstvo . Hraje 6 hráčů v poli, z toho 

nejméně 2 dívky + hráči na střídání., maximálně tvoří družstvo 10 hráčů.  

 

Pravidla: Soutěží se dle přiložených pravidel přehazované.  

 

Podmínky účasti:   Nahlásit účast nejpozději do 23. 1. 2020 na adresu pořadatele.  

                               Sportovní oblečení - jednotný úbor a obuv do tělocvičny – nutná světlá 

podrážka. 

 

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

 

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

 



Systém hry: Bude určen dle počtu přihlášených družstev. 

 

Pořadí:  Určují tato kritéria :  - počet dosažených bodů 

     - výsledek vzájemného utkání 

     - počet setů 

     - skóre 

 

Postup:               Družstva umístěná na 1. a 2. místě postupují do okresního kola, které se koná  

7.2.2020  v Neratovicích. 
 

                      

Neratovice 18.12.2019       Helena Vydrová 


