
OR Asociace školní sportovních klubů ČR Olomouc p. s. 
DDM Olomouc 

Gymnázium Olomouc-Hejčín, Tomkova 45 
 
 

P r o p o z i c e 
okresního kola ve volejbalu dívek 6.–9. tříd ZŠ 

(a příslušné ročníky víceletých gymnázií) 
 
 
Všeobecná ustanovení. 
 
Pořadatel: Z pověření KR AŠSK ČR Gymnázium Olomouc-Hejčín a OR AŠSK. 
 
Termín: Úterý 31. 3. 2020 v 8:15 hodin.  
 
Místo konání: Tělocvična Gymnázia Olomouc-Hejčín, Tomkova 45. 
 
Kontakt: Irena Dostálová, Tomkova 45, 779 00 Olomouc, 
 e-mail: dostalova@gytool.cz, telefon 585 711 162, 732 856 973. 
 
Organizační: ředitel soutěže – Irena Dostálová 
 hlavní rozhodčí – Jan Trávníček 
 
Přihlášky: Zasílejte prosím na kontaktní adresy e-mailem nejpozději do pátku 

10. 3. 2020 dostalova@gytool.cz;sportovnisouteze@ddmolomouc.cz 
 V přihlášce uveďte přesný název školy s adresou, jméno vedoucího, 

předpokládaný počet účastníků. Nezapomeňte na zpáteční mailovou 
adresu! 

 Po uzávěrce se již přihlášky nebudou brát! 
 
Startují: Startují školní družstva 6.–9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků VG. 
    
Cestovné: Družstva startují na vlastní náklady. 
 
Prezentace: Podle časového rozpisu. Při prezentaci předloží vedoucí družstva 

soupisku podepsanou ředitelem školy. 
 
 
Technická ustanovení: 
 
Předpis: Hraje se podle platných pravidel ČVS a tohoto rozpisu. Výklad pro 

pozic náleží řediteli soutěže. 
 
Podmínky Soutěž je řízená všeobecnými podmínkami AŠSK. Viz Veřejně 

prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce 2019/20. 
 
Materiální Každé družstvo nastupuje v jednotných dresech s čísly.  
 Míče na rozcvičení bude mít každé družstvo vlastní. 



 
Rozhodčí: Zajistí pořadatel ve spolupráci s ČVS 
 
Soutěžní Hlavní rozhodčí   - Jan Trávníček 
komise: Ředitel soutěže - Irena Dostálová 
   
 
Protesty: Protest je možné podat písemně do 10 minut po skončení utkání 

soutěžní komisi, která protest řeší, s vkladem 100 Kč. Při zamítnutí 
protestu vklad propadá. 

 
Systém: Podle počtu účastníků. Ve skupinách se hraje každý s každým. 
 
Časový pořad: do 8:15 – prezentace v kabinetě TV muži. 
 8:15 – porada přítomných vedoucích, rozcvičení hráčů 
 Ostatní podle počtu přihlášených družstev. 
 
Upozornění: Družstva startují na vlastní nebezpečí. Vedoucí družstva odpovídá za 

kázeň a včasné nástupy k utkáním. 
 
Postup: Vítězné družstvo má právo startovat na krajském kole   
 
Pořadí: Při rovnosti bodů o pořadí rozhodují tato kritéria: - poměr setů 
          - poměr míčů 
Doprava: Z nádraží ČD tramvají č. 2 a 7 do stanice Na Šibeníku a odtud ulicí Na 

Šibeníku pěšky asi 7 minut do areálu školy. Ke vstupu do školy 
použijte vchod z hřiště, který bude otevřen od 7:50 hodin. Za 
železničním přejezdem přes školní parkoviště k atletické dráze 
k bočnímu vchodu školy. 

 
 
V Olomouci 25. 2. 2020 
 
 
Eduard Zacha     Irena Dostálová, v. r. 
DDM Olomouc     ředitel soutěže 
 
 
 
 
 
 
 


