
 P R O P O Z I C E    

  

FINÁLE  POHÁRU AŠSK  ČR   

v plážovém volejbalu  
 (chlapci a dívky, ročník nar. 1997 - 2001)  

  

Pořadatel:       Malostranská základní škola, Josefská 7, Praha 1, 110 00 a KR AŠSK ČR Praha 

Termín :   16. června 2017  

Místo:      Beachclub Strahov, Chodecká 1230, Praha 6 – Strahov 

(vedle Stadionu Evžena Rošického)    

Přihlášky:   do 8. června 2016 (do 12.00 hodin 

e-mailem na: sixta.petr@seznam.cz  

v přihlášce uveďte název školy a dvojice hráčů/hráček jmenovitě  

 Startovné:     300,- Kč na dvojici  

  

Časový rozvrh: 8:00 – 8:30    - prezentace a platba startovného  

                          8:35           - nástup družstev (chlapci i dívky)  

                          8:45       - zahájení prvních utkání  

                          15:00     - předpokládané ukončení turnaje a vyhlášení výsledků  

Hrací systém:   bude upřesněn podle počtu účastníků  

 

Ubytování:       FTVS UK Praha, José Martího 31 Praha 6, Lucie Nováková, tel.: 220173044,  

e-mail lucienovakova@ftvs.cuni.cz, http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-169.html.   

 

Občerstvení:    možno v místě konání turnaje (teplá i studená kuchyně, bar)  

 

Startují:  přihlášené školy – finalisté krajských kol (dvojice umístěné na 1. a 2. místě v kraji)   

Informace:       Petr Sixta – sixta.petr@seznam.cz, 736665077 

                          Bc. Jan Chalupa – honzachalupu@gmail.com, 724150925 

                          MUDr. Vít Mařík – info@beachpraha.cz, 602302001 

                                                           

Podmínky soutěže:  Vedoucí družstev předloží soupisku družstva potvrzenou ředitelstvím školy,  

      hráči uvedení na soupisce musí mít sebou průkaz totožnosti pro případnou  

      konfrontaci.  

- pedagogický dozor odpovídá za zdravotní způsobilost hráčů  

- pořadatel nezajišťuje zvláštní jednorázové pojištění hráčů pro tuto akci, 

případné pojistné události musí být uplatněny na vysílající škole  

- družstvo bude mít jednotné sportovní úbory a   v l a s t n í   m í č  !  

  

Ceny:    družstva na 1. – 3. místě obdrží diplomy, medaile a poháry AŠSK ČR   
Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu turnaje vysílající škola. V celém areálu je zákaz kouření.  

                                  

                                 

         Petr Sixta                                           Mgr. Zdeněk Jadvidžák             Mgr. Tomáš Ledvinka         

     vedoucí turnaje                   garant volejbalu  AŠSK ČR                                  ředitel školy       
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