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 Krajská rada AŠSK ČR Ústeckého kraje 

PROPOZICE 
KVALIFIKACE 

HÁZENÁ skupina A 

DĚVČAT a CHLAPCŮ 
 

Středních škol a učňovského školství  

nebo příslušné třídy víceletých gymnázií ve školním roce 2017/2018 

kategorie VI.A (roč. nar. 2002, 2001, 2000) 
 

středa 15. listopadu 2017 

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Pořadatel: Krajská rada AŠSK ČR Ústeckého kraje 

2. Termín konání: Středa 15. listopadu 2017, zahájení v 9,15 hodin 

3. Místo konání: Sportovní hala Chemik Lovosice 

4. Kategorie: VI.A –  žáci a žákyně ročníky narození: 2002, 2001, 2000 

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky: 

 Členy reprezentačního družstva školy musí být výhradně žáci příslušné školy. 

 Členové družstva musí odpovídat stupněm školy vyhlášené soutěži 

 Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži  

 Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové 

kategorii (tento bod neplatí pro kategorii VI.A, VI.B). Tato podmínka platí pro 

úroveň jednoho kola a v jednom sportu.  

 

5. Organizační výbor: 
 za ZŠ Rabasova Ústí nad Labem – Věra Rousová, ředitelka soutěže 

 za KR AŠSKČR Ústeckého kraje - Mgr. Václav Pěkný 

 

6. Přihlášky: 
Do pátku 10. listopadu 2017    

e-mail: vpekny@volny.cz, tel. 604 547 050 

V přihlášce uveďte kategorii (H) nebo (D), název školy s přesnou adresou, 

jméno vedoucího, telefon, e-mailovou adresu. 

7. Prezence: 15. 11. 2017 od 8,30 do 9,15 hodin ve sportovní hale 

 vedoucí družstva odevzdá Přihlášku - musí být potvrzena příslušnou krajskou 

radou AŠSK ČR,  případě změny člena družstva nové potvrzení ředitele 

školy, že jmenovaný je řádným žákem školy.  

Pokud se nominované družstvo za kraj nedostaví na kvalifikaci bez 

písemné, prokazatelné omluvy zaslané písemně nejpozději 3 dny před 

konáním kvalifikace a příslušný kraj nepošle náhradu, je původně 

nominované družstvo povinno uhradit pořadateli náklady spojené s 

přípravou jeho startu. 

8. Úhrada: Družstvům nebude proplaceno cestovné. 

9. Podmínky: Po dobu konání akce nejsou účastníci pojištěni proti úrazům a krádeži. 

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu konání soutěže 

vysílající škola 
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B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ  

10. Podmínky účasti: Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK. V družstvech 

mohou startovat pouze studenti příslušné školy, kteří jsou uvedeni na 

soupisce potvrzené ředitelem školy a příslušnou krajskou radou 

AŠSK. Kategorie VI. A – 2002, 2001, 2000. Platí pouze pro 

kvalifikace na mezinárodní soutěž ISF (věk do 18 let), povolena účast 

studentů sportovních gymnázií zařazených do programů podpory. Za 

zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva. Studenti nejsou 

pojištěni proti úrazům a případným ztrátám. Studenti mají u sebe 

kartičky zdravotní pojišťovny a občanské průkazy. 

11. Materiální 

zabezpečení: 

Každé družstvo musí mít dvě sady dresů různých barev s čísly a míč. 

Je povinná obuv do tělocvičny. 

12. Účastníci: Vítězové krajských kol skupina „A“ Z každého kraje startuje v dané 

kategorii 1 družstvo dívek a 1 družstvo chlapců. Družstva mají max. 

14 členů a každé družstvo vede 1-2 vedoucí. 

13. Protesty: Protest je možné podávat do 30 minut po vyvěšení výsledků 

v písemné podobě řediteli soutěže se vkladem 300 Kč, který v případě 

zamítnutí propadá pořadateli. Protesty bude řešit soutěžní komise. 

14. Soutěžní komise:  Organizační výbor 

 hlavní rozhodčí 

 zástupce účastníků 

15. Systém hry: 
Časový rozpis zápasů:   

9:30 hod. Ústí  – Praha  D   11:25 hod. K. Vary – Praha H 

10:05 hod. Ústí  – Praha  H   12:10 hod. Ústí  – K. Vary D    

10:50 hod. K. Vary – Praha D 12:45 hod. Ústí  – K. Vary H          

             13:30 hod. vyhlášení výsledků 

 O pořadí rozhoduje:  

1. počet bodů (3-1-0) 

2. vzájemný zápas (pokud mají 2 týmy stejně bodů a vzájemný zápas 

skončí remízou, rozhodují body č. 3-5; pokud mají stejně bodů 3 a 

více týmů, rozhoduje minitabulka vzájemných výsledků pouze 

těchto mužstev) 

3. rozdíl branek 

4. větší počet vstřelených branek 

5. los (penaltový rozstřel) 

 

Pravidla: Hraje se dle platných pravidel ČHS. 

 Hrací doba: 2 x 15 min.h.č. dívky, 2 x 20 min.h.č chlapci přestávky  

5 minut. 

 

Vítězná družstva postupují na republikové finále: 

Chlapci - 30. 11 - 1. 12. 2017 v Rožnov pod Radhoštěm 

Děvčata – 5. – 6. 12. 2017 v Mostě 

 

Mgr. Václav Pěkný Věra Rousová 

předseda KR AŠSK ČR Ústeckého kraje ředitelka soutěže 
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