
 



Všeobecná ustanovení 
 
1.  Pořadatel z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá: Krajská rada 

AŠSK ČR Libereckého kraje, p. s.  
Gymnázium a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o. 
Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p. o. 

                                                  
 Republikové finále se uskuteční pod záštitou hejtmana Libereckého 

kraje Bc. Martina Půty a primátora statutárního města Liberce Tibora 
Batthyányho. Republikové finále se uskuteční za finanční podpory 
Libereckého kraje a statutárního města Liberce. 

 
2.  Adresa pořadatele     KR AŠSK ČR Libereckého kraje 

Leoš Bím – ředitel soutěže 
mobil: 732 111 446 
e-mail: leos.bim@jergym.cz , v kopii  l.houda@zs-jestedska.cz   
 
Lukáš Houda – sportovní ředitel soutěže 
Gymnázium a SOŠPg Liberec 
Jeronýmova 425/27 
460 07 Liberec 7 

                                        e-mail: l.houda@zs-jestedska.cz                         
                                                                                                                                                   
3.  Termín konání  čtvrtek 1. 6. – pátek 2. 6. 2017        
                                                                                     
4.  Místo konání            Sportovní hala Dukly Liberec, Jeronýmova 558/33, 460 07, 
     Liberec    

Sportovní hala TU Liberec, Na Bohdalci 715/30, Starý Harcov, 460 15, 
Liberec 

 
5.  Kategorie  IV. kategorie – starší žáci a žákyně 

žáci II. stupně ZŠ narození (2000, 2001, 2002, 2003), a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií                        
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky: 
1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy 
2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy 
3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené 

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

v jedné věkové kategorii  
 

Všechny čtyři podmínky musí být splněny zároveň!  
 

6. Organizační výbor Mgr. Leoš Bím, ředitel soutěže                                 
                                       Mgr. Lukáš Houda, sportovní ředitel soutěže 
                                      Mgr. Petra Gräfová, technické zabezpečení 
 Mgr. Iveta Formanová, technické zabezpečení                                                
 Ing. Eva Bímová, hospodářka  
                                       zdravotní služba – ČČK Liberec  
                                Mgr. Milan Regner, výsledky 
                                       Miloslav Pozděna, vrchní rozhodčí 
     IMA Production, s r.o., produkce 
 
7. Čestné předsednictvo  

   Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 



Tibor Batthyány, primátor statutárního města Liberce 
PhDr. Karel Kovář, PhD., prezident AŠSK ČR 
PhDr. Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci  
a kulturu 
Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel Gymnázia a SOŠPg Liberec 
Mgr. Zdeněk Jadvidžák, garant volejbalu AŠSK ČR 
 

8.  Přihlášky zasílejte na adresu sportovní kanceláře pouze emailem do 18. 5. 2017 
na předtištěném formuláři (viz Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve 
školním roce 2016/17). V přihlášce uveďte: kategorii (CH, D), název 
školy s přesnou adresou (bez zkratek), PSČ, jméno a datum narození 
hráčů a vedoucího družstva (jméno a telefon). 

                                       Přihláška musí být potvrzena ředitelem školy. 
V případě, že některé družstvo přijede vlastním dopravním 
prostředkem, vyznačte tuto skutečnost v přihlášce. 

 
9.  Účastníci vítězové kvalifikačních skupin A, B, C, D, E a družstvo pořadatele. 
                                       Není nutné potvrzení KR AŠSK ČR. 
 
10. Účastnický poplatek neplatí se.     
 
11. Finanční zabezpečení republikového finále    

Technické a organizační zabezpečení soutěže proběhne na základě 
uzavřené Smlouvy o pořadatelství a schváleného rozpočtu akce 
sekretariátem AŠSK. 

                                     
12. Prezence 1. června 2017 od 9:30 do 11:45 hodin ve Sportovní hale Dukly, 

Jeronýmova 558/33, Liberec    
                                       povinná dokumentace družstev: 

a) 2 x originál definitivní soupisky družstva potvrzené ředitelem školy 
(včetně čísel obou sad dresů) 

b) originál průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (+ kopie) 
 
13. Finanční zabezpečení účastníků RF   

členům AŠSK ČR i nečlenům je hrazeno stravování a ubytování. Jízdné 
se neproplácí. 
                                                                                     

14. Doprava do místa konání     
Z hl. vlakového nádraží a autobusového nádraží: tramvají č.2 nebo 
č.3 
(směr Dolní Hanychov nebo Horní Hanychov) do stanice Staré Pekárny, 
odtud  
pěšky ulicí Kralická, 28.října, U Školy k hale  
Z terminálu MHD Fügnerova ul. (zastávka Student Agency) – 
autobusem č.17 do zastávky Aréna – vystoupíte přímo před halou 
Dukly (pozor – v dopoledních hodinách jede 1x za hodinu – 8.30 hod., 
9.30 hod., 10.30 hod.); 
další možností je doprava tramvají č.2 nebo č.3 (směr Dolní Hanychov 
nebo  
Horní Hanychov) do stanice Staré Pekárny, odtud pěšky ulicí Kralická, 
28.října, U Školy k hale, jízdní řády na www.dpmlj.cz  

     Vlastní doprava – po dálnici od Turnova, sledovat cedule směr Aréna – 
      možno využít parkoviště u HomeCredit Arény  

  
 



15. Ubytování  dívky – koleje TU Harcov (nad halou TU Harcov) 
  chlapci – hostel Aréna (naproti hale Dukly)      

 
 Ubytovací záloha: Vedoucí zaplatí při převzetí pokojů zálohu 1000 Kč, 
která bude vrácena v plné výši, nebudou-li na pokojích zjištěny žádné 
závady. 

                                                                                                            
16. Stravování              ve čtvrtek 1. června zajištěno:  
  obědy: 
  dívky / chlapci - Gymnázium a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 
     večeře: 
     dívky – menza TU Liberec – Harcov  
     chlapci – ZŠ Liberec, U Školy 222/6 
   
  v pátek 2. června zajištěno: 
  snídaně: 
  dívky – menza TU Liberec – Harcov  
  chlapci – ZŠ Liberec, U Školy 222/6 
  obědy – obědový balíček 
 
17. Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola!!!  

(vyhláška MŠMT č.55/2005 § 7, odst. 2) Vedoucí družstev odpovídají 
po celou dobu konání RF v Liberci za bezpečnost a chování všech 
členů výpravy. 

     
18. Úrazové pojištění účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných asociací nejsou 

pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám. Výkonný výbor AŠSK ČR 
doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové 
pojištění. Dále doporučuje, aby v případě pojistné události využili 
možnosti zákonného pojištění žáků ZŠ. 
Po dobu konání akce je přítomna zdravotní služba zajištěná 
pořadatelem. 
 

Technická ustanovení 
 
1. Podmínky účasti soutěž probíhá podle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR  

a těchto propozic. Startovat mohou pouze žáci příslušné školy, kteří 
budou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy; vedoucí družstva 
zodpovídá za zdravotní způsobilost hráčů; v případě změny hráčů na 
soupisce je vedoucí mužstva povinen předložit aktuální soupisku 
potvrzenou ředitelem školy i s čísly hráčů. Družstvo tvoří  
14 hráčů a 2 vedoucí. Hráči jsou povinni mít během celé soutěže  
sebe kartičku pojišťovny.  
Včas zaslaná přihláška, dvě sady dresů, každá sada musí být rozdílné 
barvy s čísly od 1-18 (je třeba uvést na soupisce).  

 
2.  Materiální zabezpečení   

každé družstvo musí mít 2 sady dresů rozdílných barev s čísly,  
hráč musí mít obuv určenou pro sálový sport, která nezanechává skvrny 
na podlaze. 
Upozorňujeme, že žáci nebudou vpuštěni na hrací plochu v jiné než 
čisté halové obuvi. 
 

3.  Míče na utkání zajistí pořadatel – oficiální hrací míče jsou značky GALA.  
 Míče na rozcvičení musí mít každé družstvo vlastní. 



 
4.  Technická porada se uskuteční ve Sportovní hale Dukly – prostory VIP, 1. června 2017 

v 12:00 hodin. Účastní se jí vedoucí družstev, zástupci pořadatele  
a rozhodčí. Technická porada je povinná pro alespoň 1 vedoucího 
družstva!       

 
5.  Rozhodčí včetně zapisovatelů k jednotlivým utkáním zajišťuje pořadatel  
 ve spolupráci s komisí rozhodčích KVS LK  
 
6.  Soutěžní komise hlavní rozhodčí, Miloslav Pozděna 
 garant sportu AŠSK ČR, Mgr. Zdeněk Jadvidžák  
 ředitel soutěže, Leoš Bím 
 zástupce družstev dívek 
 zástupce družstev chlapců     
 (budou určeni na technické poradě)              

 
7.  Protesty je možné podat vedoucím družstva písemně do 30 minut po vzniku 

příčiny se vkladem 300 Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá 
pořadateli. Protesty řeší soutěžní komise. 

  
8.   Startující  vítězové kvalifikačních skupin (5) a družstvo pořadatele. 

Družstva jsou 12členná. Družstvo doprovázejí maximálně 2 vedoucí  
(z nichž aspoň jeden je pedagogický pracovník školy). 
  

9.  Pravidla   soutěž se hraje podle oficiálních pravidel ČVS.                                               
     Výška sítě: chlapci 230 cm, dívky 220 cm  
     Není povolen start libera. 
 
10. Systém soutěže  
 utkání ve skupinách – každý s každým – čtvrtek 
                                       Semifinále: A1 – B2, A2 – B1 – čtvrtek 
                                       Utkání o 5. - 6. místo (třetí ze skupin) - pátek 
                                       Utkání o 3. - 4. místo – pátek  
                                       Utkání o 1. - 2. místo – pátek 
 

Při jiném počtu účastníků rozhodne o systému soutěžní komise  
a předloží návrh na technické poradě.  
 

   Všechna utkání se hrají na dva vítězné sety, případný třetí set se hraje 
do patnácti bodů – tie break s rozdílem nejméně dvou bodů. Pořadí 
zápasů ve skupinách 2-3, 1-2, 3-1.  Následující zápas začne max. 20 
minut po skončení předcházejícího zápasu. 

 
11. Hodnocení výsledků ve skupinách 

 O pořadí ve skupině rozhoduje: 
- počet bodů 
- vyšší počet vyhraných zápasů                                         
- vyšší podíl setů 
- vyšší podíl míčů 
- výsledek vzájemných utkání 
- los 

 
12.  Nasazení družstev vítězové kvalifikačních skupin budou nasazeni dle klíče  
    schváleného VV AŠSK ČR pro rok 2016/17 



    skupina I. - vítězové kvalifikační skupiny B, C, F (pořadatel) 
    skupina II. - vítězové kvalifikační skupiny A, D, E 
 
13.  Hrací doba  následující zápas začne max. 20 minut po skončení 
       předcházejícího zápasu 
 
14.  Ceny vítězná družstva získají Pohár ministryně školství, družstva na druhém 

a třetím místě obdrží poháry SLZŠ. Družstva na prvních třech místech 
získají medaile. Všechna družstva obdrží diplomy za umístění a věcné 
ceny, které zajistí partneři a pořadatel. Současně budou vyhlášeni 
nejlepší hráči a All Stars tým. Ceny dodává partner SLZŠ, společnost 
Sportisimo.  

 
15.  Zdravotní služba zajištěna pořadatelem – Český červený kříž Liberec. 
 
16.  Občerstvení základní pitný režim bude zajištěn pořadatelem, další občerstvení je 

možno zakoupit v prostorách sportovních hal 
 
Důležité upozornění: 

1. Povinností družstev je zúčastnit se zahajovacího i závěrečného 
ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku bude tým 
hodnocen mimo soutěž! 

2. Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat 
neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze 
soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno 
uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast. 

3. Pokud se nominované družstvo za kraj nedostaví na RF bez písemné, 
prokazatelné omluvy zaslané nejpozději 3 dny před konáním RF 
(poštou, e-mailem) a příslušný kraj nepošle náhradu, je původně 
nominované družstvo povinno uhradit pořadateli náklady spojené 
s přípravou jeho startu. 

 
 
    Mgr. Leoš Bím             Mgr. Zdeněk Jadvidžák 
    ředitel soutěže                                               garant sportu 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM 
ČTVRTEK 1. 6.   
 
09:30 – 11:45  prezence hala Dukly, Jeronýmova 558/33 

10:45 – 12:00 oběd – jídelna na Gymnáziu a SOŠPg Liberec, Jeronýmova ul. 

12:00 – 12:20 technická porada – hala Dukly, prostory VIP 

12:30 – 13:00 slavnostní zahájení  

13:05   odjezd autobusů do haly TU (všechna družstva dívek) 

13:20   zahájení utkání v základních skupinách (chlapci) – hala Dukly 

13:45   zahájení utkání v základních skupinách (dívky) – hala TU 

od 16:00  možnost ubytování 

17:15    semifinále 1 a 2 – chlapci (hala Dukly) 

17:45    semifinále 1 a 2 – dívky (hala TU) 

18:30 – 19:15 večeře chlapci (ZŠ U Školy) 

18:00 – 19:30 večeře dívky (menza TU) 

19:50   odjezd autobusů od haly TU na halu Dukly (družstva dívek) 

20:15   „All Star Game“ – interaktivní program pro zúčastněné týmy za účasti  

patrona soutěže Lubomíra Staňka a hráčů VK Dukla Liberec  

21:30   odjezd autobusů od haly Dukly na koleje TU (družstva dívek) 

 

PÁTEK 2. 6.    

Hala TU 

07:45 – 8:30  snídaně – dívky – menza TU 

09:00 – 10:00 dívky – utkání o 5.místo a o 3.místo – hala TU  

09:45   odjezd autobusu od haly TU – družstva dívek hrající finále 

10:45   odjezd autobusu od haly TU – družstva, která hrála o 5. a o 3. místo 

Hala Dukly 

07:45 – 8.30  snídaně – chlapci – ZŠ U Školy 

09:00   chlapci – utkání o 5. místo a o 3. místo – hala Dukly 

10:50   zahájení on-line přenosu 

11:00 – 12:30 distribuce obědových balíčků 

11:00     finále dívky – hala Dukly 

12:15   finále chlapci – hala Dukly 

13:15   slavnostní vyhlášení výsledků, ocenění vítězů 

14:00   zakončení turnaje a odjezd družstev 

 

 



 

 

Časový rozpis 
 

1. 6.2017 

Časový rozpis zápasů 

hala Dukly hala TU 

 hřiště 1 
skupina A 

hřiště 2 
skupina B 

 hřiště 1 
skupina A 

hřiště 2 
skupina B 

13:20 B - F A - D 13:45 B - F A - D 

14:35 C - B D – E 15:00 C - B D – E 

15:50 C – F  A - E 16:15 C – F  A - E 

17:15 SF – 1A – 2B SF – 1B – 2A 17:45 SF – 1A – 2B SF – 1B – 2A 

18:30 
– 

19:15 

 
večeře 

18:00 
– 

19:30 

 
večeře 

20:15 ALL STAR GAME – hala Dukla 

 

2. 6. 2017 

hala Dukly hala TU 

 hřiště 1 hřiště 2  hřiště 1 hřiště 2 

9:00 utkání o 3.místo utkání o 5.místo 9:00 utkání o 3.místo utkání o 5.místo 

11:00 finále dívky     

12:15 finále chlapci     

13:15 slavnostní vyhlášení výsledků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 
 (PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)   

 
 

V______________________ dne: __________ 
 
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku a nikdo 
z uvedených  žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci. 

                                                                                                                 Razítko a podpis ředitele školy 
 Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR   

          
 
   

              

                                                      Čestné prohlášení zúčastněné školy, že: 
                                                                (nehodící se škrtněte) 
                                                               JE   členem AŠSK 

             registrační číslo klubu AŠSK ČR                                                                  NENÍ                          

 

Název, datum a místo konání akce 

VOLEJBAL SLZŠ 
o Pohár ministryně školství 

RF AŠSK ČR – LIBEREC - 1. - 2. 6. 2017 
 

Věková 
kat. 

chlapci/dívky 

 

IV.  

Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské k. Kvalifikace Republikové finále 

Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail 
  

 
 

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec)  

    Rok narození   
   

 
Poř. 
číslo 

 
 

Soutěžící  ( příjmení, jméno ) 

  
  

  Rok narození 

 
 
   Třída 

Barva 1.+2. dresu  
čísla hráčů, kap. 

    1.     2. 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
11.      
12.      

 
 
 
 

          



 

Republikové finále SLZŠ ve volejbalu žáků základních škol /příloha č. 2/ 
 

N Á V R A T K A 
 
                    ODESLAT DO 18. 5. 2017 mailem na adresu: leos.bim@jergym.cz  
 
 
Škola ............................................................................................................................................... 
 
JSME ČLENY AŠSK:      ANO       NE  
 
Kategorie: chlapci               dívky  
 
Vedoucí družstva: ............................................................................................................................. 
 
Adresa: .............................................................................................................................................. 
 
Tel:.................................... mobil: ...............................     e- mail:  .................................................. 
 

Ubytování        pro  ............. soutěžících      a ...............vedoucích (......M/..... Ž) 

Stravování:      pro  ............. soutěžících     a ............. vedoucích  

Žádáme o zajištění: 
-------------------------  
 
                                oběd      1. 6.                           počet………………. 

                                večeře    1. 6.                          počet  ....................... 

                                snídaně  2. 6.                          počet  ....................... 

                                obědový balíček       2. 6.      počet  ....................... 

Předpokládaný způsob dopravy na RF/označte/  :  

vlak  linkový autobus vlastní bus   auto  

 

Předpokládaný čas příjezdu do Liberce, příp. na halu: ………………………………. 

              

 

čitelný podpis a razítko 

 

RF ve volejbalu – SLZŠ Liberec 1. a 2. 6. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEZNAM UBYTOVANÝCH* 

 

Republikové finále AŠSK ČR ve volejbalu ZŠ – 1.– 2. 6. 2017 – Liberec  
 
   Název a adresa ZŠ: 
 
 
  Seznam ubytovaných: 
  

Poř.                   Jméno dat. 
naroz. 

               adresa bydliště        

1.  
 
 

  

2.  
 
 

  

3.  
 
 

  

4.  
 
 

  

5.  
 
 

  

6.  
 
 

  

7.  
 
 

  

8.  
 
 

  

9.  
 
 

  

10.  
 
 

  

11.  
 
 

  

12.  
 
 

  
 

Doprovod:  
   

1. 
 
 

2. 
 

*Vyplněné zašlete prosím na email: info@sportovniligazs.cz !!! 
 
 
 
 
 
 



 
RF SLZŠ ve volejbale, Liberec, 1. 6. – 2. 6. 2017 
 
Hrací místa: 
Sportovní hala Dukly Liberec, Jeronýmova 558/33, 460 07, Liberec 
Sportovní hala TU Liberec, Na Bohdalci 715/30, Starý Harcov, 460 15, Liberec 
 
 

 
 
 
 
 
 



           
 
           
 


