
 Propozice 

10. Republikového finále Asociace školních sportovních 
klubů České republiky z.s. ve vybíjené 

Záštitu nad celorepublikovou akcí převzala Mgr. Martina Berdychová, 

náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a 

sportu  

 

 

 

 

 

 

 

12. – 14. června 2017 
Kemp PECKA 

Královéhradecký kraj 

10. Republikové finále se uskuteční za finanční podpory 

Rady Královéhradeckého kraje  

 

a pod patronací Českého klubu fair play 

 

   

 



CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ 

P R O P O Z I C E  
 

10. Republikové finále AŠSK ČR 

12. – 14. června 2017 
 

Kategorie II. A otevřená  B dívky 

A. Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel Z pověření VV AŠSK ČR pořádá: 

Školní sportovní klub ZŠ Husitská, Nová Paka a ZŠ Nová Paka, 

Komenského 

  

2.  Adresa sportovní Mgr. Zdeněk Burkert 

 kanceláře e-mail: burkert@skolahusitska.cz 

 mob. 730 140 001     

3. Termín konání kategorie „B“ d í v k y : 12. – 13. června 2017 (pondělí, úterý) 

 kategorie „A“ ot evř ená : 13. – 14. června 2017 (úterý, středa) 

4. Místo konání Koupaliště a kemp Pecka - okres Jičín, (viz plánek v příloze);  

 hraje se na antukových hřištích 

5. Účastníci Vítězové krajských kol + 2. družstvo Středočeského kraje v každé 

 kategorii a družstva pořádajících ZŠ 

6. Kategorie II. kategorie 

4. - 5. třída ZŠ (ročníky narození 2007, 2006, 2005). 

 Obě podmínky platí současně. 

 Se souhlasem ředitele školy mohou startovat i žáci 3. třídy ZŠ. 

 A: otevřená 

 (hraje libovolný počet chlapců a dívek, nebo pouze chlapci) 

 B: dívky (mohou hrát pouze dívky) 

7. Organizační výbor ředitel soutěže Mgr. Zdeněk Burkert 

 sportovní ředitel Mgr. Věra Šmidrkalová 

 hospodářka Marie Manová 

 prezence, ubytování Naďa Prokůpková, Mgr. Václav Kužel 

 režie dopravy Bc. Jiří Zadrobílek 

 garant vybíjené Mgr. Monika Nečasová  

 hlavní rozhodčí Mgr. Josef Mooz 

 zdravotní služba Mgr. Roman Hásek 

 vedoucí technické čety Miroslav Krch 

 

 

 



Čestné předsednictvo Mgr. Martina Berdychová náměstkyně hejtmana  

Královéhradeckého kraje  

 Hana Štěrbová starostka Městyse Pecka 

 PaedDr. Ladislav Petera generální sekretář AŠSK   

 Mgr. Květoslava Pecková předsedkyně Českého klubu fair play 

 

Přihlášky Po ukončení krajského kola, nejpozději do 29. 5. 2017 

 e-mailem na adresu: klebs@seznam.cz, 

 Bc. Jiří Zadrobílek, mob. 777 103 396 

      a zároveň vyplní internetový formulář na webové stránce AŠSK        

                                          ZDE nebo na www.assk.cz  

                                            

Přihláška musí obsahovat- jméno kontaktní osoby 

 - přesný název a adresu školy 

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

 Uveďte způsob dopravy na soutěž / tj. zvl. autobus x veřejná  

doprava / případný požadavek na ubytování a stravu řidiče 

(platba v hotovosti při prezenci)  

u kategorie „A“ počet dívek; vedoucí: muž x žena 

 

9. Prezence a) kategorie „B“ – dívky (12. – 13. června 2017) 

 12. 6. 2017 kemp Pecka: 10.00 – 13.00 

 b) kategorie „A“ otevřená (13. – 14. června 2017) 

 13. 6. 2017 kemp Pecka 10.00 – 13.00 

 Vedoucí družstva předloží při prezenci: 

„Přihláška na soutěž a soupiska družstva“ potvrzenou ředitelem 

školy a příslušnou krajskou radou AŠSK 

 Každý účastník musí mít s sebou průkazku zdravotní 

 pojišťovny 

 

10. Dozor nad žáky Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola 

 (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7, odst. 2). Za zdravotní 

 způsobilost a bezpečnost žáků odpovídá vedoucí družstva. 

11. Zdravotní  Základní ošetření provede zdravotní dozor zajišťovaný 

  zabezpečení Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 

Trutnov 

 

Finanční zabezpečení:   Technické a organizační zabezpečení soutěže hradí AŠSK ČR 

 

12. Účast. poplatek        Nečlenové  AŠSK – sportovci i doprovod  zaplatí v hotovosti při 

prezenci  350,- Kč/osoba 

Členové AŠSK – sportovci i doprovod zaplatí v hotovosti při 

prezenci  250,- Kč/osoba 

Družstva (členové AŠSK), která nebudou požadovat ubytování, 

zaplatí v hotovosti při prezenci: 100,- Kč/osoba (sportovci 

i doprovod) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB6Lv5SlcolVDVdtmx0pGYk8B7XeR_aIp0553szjT8c5Gxwg/viewform?c=0&w=1
http://www.assk.cz/


 

 

13. Jízdné  Jízdné členů i nečlenů AŠSK na vlastní náklady. 

 

14. Ubytování Členům i nečlenům AŠSK částečně hrazeno z účastnického 

poplatku. 

 Pozn: Pokud vedoucí družstev objednají ubytování pro osoby navíc 

(rodiče, řidiči) zaplatí při prezenci 220,- /osoba  

 

Plán ubytování účastníků bude probíhat dle data zaslání přihlášek 

na soutěž: 

 a) kemp Pecka zděná budova, chatičky 

 b) kemp B&K TOUR  Pecka – zděná budova, chatičky (200 m od

 sportoviště). 

15. Stravování Členům AŠSK hrazeno.  

 Nečlenové AŠSK uhradí při prezenci 180,-/osoba.  

 Začíná se večeří, druhý den snídaně a oběd. 

  

 Pozn: Pokud vedoucí družstev objednají stravování pro osoby 

navíc (rodiče, řidiči) zaplatí při prezenci 180,-/osoba  

 

16. Pojištění Účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných AŠSK 

 nejsou pojištěni proti úrazům, ztrátám ani krádežím. VV AŠSK 

 doporučuje účastníkům, aby si uzavřeli individuální pojištění. 

 

B. Technická ustanovení: 

17. Podmínky účasti Účastní se 14. vítězů krajských kol + 2. družstvo ze Středočeského 

kraje + družstva pořadatelů (16 družstev/kategorie). V družstvech 

mohou startovat pouze žáci příslušné školy a příslušné věkové 

kategorie, které jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy 

a příslušnou krajskou radou AŠSK. 

 

18. Materiální zabezp. Každé družstvo má jednotné dresy. Sportovní obuv musí být 

 vhodná na antuku. Na rozcvičení družstva použijí vlastní míče. 

 V případě výrazně nepříznivého počasí se RF uskuteční v halách 

v Nové Pace. Tomu musí odpovídat vhodná obuv účastníků 

(nebarvící plochu). 

Hraje se míči na volejbal značky Gala, které dodá pořadatel. 

19. Rozhodčí Zajišťuje a deleguje pořadatel. 

20. Protesty Vedoucí družstva podá písemně s vkladem 300,- Kč nejpozději  

 10 minut po skončení utkání sportovnímu řediteli. V případě 

zamítnutí protestu vklad propadá.  

 Námitku řeší soutěžní komise ve složení: 

 hlavní rozhodčí 

 garant vybíjené 

 zástupce družstev (bude zvolen na technické poradě) 



21. Pravidla Hraje se dle Soutěžního řádu AŠSK a dle platných pravidel 

pro vybíjenou na školní rok 2016/ 2017, zveřejněny na webových 

stránkách www.assk.cz v sekci Soutěže – Pokyny k soutěžím – 

vybíjená - pravidla.  

 

22. Technická porada Povinná pro vedoucí všech zúčastněných družstev  

 (osoba/družstvo). 

 

23. Hrací systém Družstva budou nasazena do skupin dle manuálu AŠSK. 

 

    - skupina A: Karlovarský, Ústecký, Praha, Olomoucký  

- skupina B: Plzeňský, Jihočeský, Moravskoslezský, 1. družstvo 

Středočeského kraje   

- skupina C: Liberecký, Královéhradecký, Zlínský, 2. družstvo 

Středočeského kraje  

- skupina D: Pardubický, Jihomoravský, Vysočina a pořadatel  

 Hraje se ve skupinách systémem každý s každým. 

 O postupu do dalších skupin rozhodne umístění v základní 

 skupině. 

 Po odehrání skupin bude pořadí: 1a,2a,3a,4a, 1b,2b,3b,4b, 

 1c,2c,3c,4c, 1d,2d,3d,4d. Družstva na 1. a 2. místě ve skupině 

 odehrají doplňkové kolo. 

 

Vítězové postoupí do skupiny o 1. – 4. místo, prohravší o 5. – 8. 

místo, třetí ve skupinách si zahrají o 9. – 12. místo a čtvrtí ve 

skupinách nastoupí ve skupině o 13. – 16. místo. 

    

24. Ceny Každé družstvo obdrží diplom za umístění. 

 Družstva na 1. – 3. místě obdrží poháry a medaile AŠSK. 

 

  

25. Dopravní instrukce   a)Vlastní dopravou do místa konání RF – kemp a koupaliště       
Pecka  

 b) Do místa konání vlakem: vystoupit na zastávce 

 Nová Paka – město a dále: Linkový autobus stanoviště č. 7 : 

 Nová Paka – Pecka 

 c) Zpět odjezd z Pecky náměstí do Nové Paky - město: 

 13.44; 14.44; 15.44  

 Doba jízdy autobusu cca 14 minut. Odjezdy pomůžeme vyřešit. 

 

26. Upozornění Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem 

získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze 

soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo má následně 

 povinnost uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.  

 Pokud se družstvo nominované za kraj nedostaví na RF bez 

 písemné, prokazatelné omluvy zaslané nejpozději 3 dny před

 konáním RF (e-mailem) a příslušný kraj nepošle náhradu, je 

http://www.assk.cz/


 původně nominované družstvo povinno uhradit pořadateli 

 náklady spojené s přípravou soutěže. 

Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev 

zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě 

nedodržení tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo 

soutěž. 

 

27. Různé a) v kempu nabídka občerstvení 

 b) sprchování ve společných sprchách na žetony v hodnotě 10,- 

  organizátor nehradí! 

 c) pořadatel neručí za ztráty osobních věcí účastníků 

 

 

 

 

Mgr. Monika Nečasová 
        garant vybíjené AŠSK 

 

 Mgr. Zdeněk Burkert 
ředitel republikového finále 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcový časový program 

Republikové finále ve vybíjené 2017 



P o n d ě l í  

12. června 2017 10:00 – 13:00 prezence, ubytování 
Kategorie B – dívky 13:05 – 13:30 1. technická porada 
 13:40 zahájení RF nástupem družstev 
 14:15 – 18:00 utkání ve skupinách 
 17:30 – 19:00 večeře družstvech 
 19:00 možnost prohlídky hradu Pecka –  
 vstupné zdarma – sponzorský dar 
 Městyse Pecka 
   http://www.mestys-pecka.cz/  
                                          21.00  2. technická porada  
  

Ú t e r ý  

 
13. června 2017 08:15 – 11:30 utkání o konečné pořadí 
Kategorie B – dívky 12:00 slavností zakončení RF, vyhlášení 
 výsledků 
 
 
 
 
 

 

Ú t e r ý  
13. června 2017 10:00 -13:00 prezence, ubytování 
Kategorie A - otevřená 13:05 - 13:30 1. technická porada 
 13:40 zahájení RF nástupem družstev 
 14:15 - 18:00 utkání ve skupinách 
 17:30 – 19:00 večeře družstev 
 19:00 možnost prohlídky hradu Pecka –                         

vstupné zdarma – sponzorský dar 
Městyse Pecka 

 http://www.mestys-pecka.cz/ 

                                          21.00 2. technická porada   

S t ř e d a  

14. června 2017 8:15 – 11:30 utkání o konečné pořadí 

Kategorie A – otevřená 12:00 slavnostní zakončení RF, vyhlášení 

 výsledků 

http://www.mestys-pecka.cz/
http://www.mestys-pecka.cz/

