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Pořadatel:
Datum, místo:

Prezence:
Hry a kategorie:

DDM Praha 9 – Měšická 720, 190 00 Praha 9
Sportovní soutěže – Gen.Janouška 106 0, 198 00 Praha 9 – Černý Most,
e-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz , tel/fax.:286889428, mobil:731562076
1. 6. 2017 Starší žáci, žákyně a mladší žáci, žákyně
ZŠ Tupolevova, Dobratická 525, 199 00 Praha – Letňany, sportovní areál u
školy, tři beachvoleyballové hřiště, vchod do šaten viz. červená šipka na
mapě
9,00hod, zahájení turnaje 9,30hod
MINI-BEACH-VOLEYBALL – červený volejbal - Mladší žáci a žákyně
chlapci a dívky narozené 1. 1.2003 do 31. 12.2005 - žáci a žákyně 6. a 7. ročníku
nebo prima u víceletých gymnázií
BEACHVOLEYBALL - Starší žáci a žákyně
chlapci a dívky narozené 1.1.2001 do 31. 12.2003 - žáci 8. a 9. ročníku nebo
sekunda a tercie osmiletých, popřípadě primy šestiletých gymnázií
!!!V kategorii starší a mladší žáci mohou startovat:
a) žáci příslušného ročníku
b) žáci příslušného roku narození uvedeného výše
přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně!!!
V kategorii BEACHVOLEYBALL - starší žáci a žákyně je povolen start již
hrajících mladších žáků a žákyň. Není povoleno, aby mladší žák/žákyně
nastoupil/a za obě kategorie.
V kategorii MINI-BEACH-VOLEYBALL - mohou nastoupit i děti z prvního stupně.

Startují:

Systém turnaje:

Přihlášky:

Rozhodčí:

BEACHVYBÍJENÁ – Žáci a žákyně 6. ročníku
Kategorie je otevřená, v týmu mohou nastoupit dívky i chlapci.
MINI a BEACH-VOLEYBALL
Za každou školu startují v obou kategorií celkem tři družstva. Družstvo dívek (2 + 1
náhradnice), chlapců (2 + 1 náhradník) a družstvo smíšené (2 chlapci +1 dívka)
Smíšené družstvo se skládá z hráček a hráčů, kteří nastoupili za družstvo dívek a
chlapců. Škola může celkem nominovat do jedné kategorie 3 dívky a 3 chlapce.
Hraje se dva na dva, smíšené zápasy tři na tři. Družstvo má jednotné dresy,
vlastní míč na beachvoleyball.
BEACHVYBÍJENÁ
Za školu se může přihlásit celkem 12 hráčů nebo hráček (10 + 2 náhradníci).
MINI a BEACH-VOLEYBALL
Systém turnaje bude vytvořen podle počtu přihlášených škol. Družstva škol, která
nastoupí proti sobě, sehrají mezi sebou tři zápasy (družstvo dívek, družstvo
chlapců, smíšené družstvo). Za každý vyhraný zápas získávají bod tzn., že celkem
proti jedné škole mohou získat tři body do tabulky.
BEACHVYBÍJENÁ
Systém turnaje bude vytvořen podle počtu přihlášených škol.
Zasláním soupisky na e-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz do 24. 5.2017.
Potvrzení o došlé přihlášce obdržíte na e-mail do 24hodin, pokud ne, tak se
informujte na přihlášení telefonicky.
Soupiska je ke stažení na www.ddmpraha9.cz.
Originál soupisky, potvrzený ředitelem školy, bude kontrolován při prezenci. Bez
potvrzené soupisky a zdravotní kartičky nebudou žáci připuštěni do turnaje.
Doprovod na místě potvrdí svým podpisem správnost údajů viz.Kategorie
v předložené soupisce.
Zabezpečuje pořadatel. V případě nutnosti je však povinností každého družstva

Startovné:
Pravidla:

Ceny:
Postup:
Upozornění:

V Praze dne 24. 4. 2017

postavit rozhodčího dle pokynů organizátora turnaje (bude honorováno).
100,-Kč/družstvo/kategorie. Startovné, je určené ke snížení nákladů a bude
vybíráno na místě v hotovosti proti dokladu. Škola, která poskytla prostory
startovné neplatí.
MINI-BEACH-VOLEYBALL – červený
 hříště 8x12 celkem (8x6 jedna polovina)
 podání volejbalový úder horem nebo spodem
 příjem chycením a nahrávka odbitím prsty (povoleno tahání) a přes třetí
beach volejbalový úder
 nesmí z první přes sít
 dotek sítě chyba
 sít 220 cm
 beachový míč
 hrají dvojice/trojice u smíšených zápasů(na tři doteky)
 hraje se na 1 set do 21 bodů – rozdíl 2 bodů
BEACHVOLEYBALL - Starší žáci a žákyně
 hříště 8x12 celkem (8x6 jedna polovina)
 podání volejbalový úder horem nebo spodem
 příjem bagr, druhý úder u odbití prsty povoleno tahání (nebo bagr) a
nahrávka, třetí úder přes síť je beachvoleybalový úder
 dotek sítě je chyba
 sít 224 cm
 hříště 8x12 celkem (8x6 jedna polovina)
 beachový míč
 hrají dvojice/trojice u smíšených zápasů
 hraje se na 1 set do 21 bodů– rozdíl 2 bodů
BEACHVYBÍJENÁ
Hraje se dle platných pravidel pro vybíjenou vydaných v příručce ASSK.
Diplom a pohár obdrží první škola v každé kategorií.
Vítězná družstva starších dívek v beachvoleyballu postupují do krajského kola.
Šatny jsou umístěny v budově školy přímo v areálu viz. červená šipka. Cenné
předměty doporučujeme předat vedoucím školních družstev. Pitný režim
organizátor nezajišťuje, přepokládaný konec je do 13hod. Dozor nad žáky
zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola, pokud se
zákonným zástupcem nedohodne jinak (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst.
2)Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci musí mít s sebou
průkazku zdravotní pojišťovny. Vedoucí družstev zodpovídají za chování svého
družstva. V případě nesportovního chování a nebo poškození majetku školy, bude
družstvo vyloučeno ze soutěže a bude požadována úhrada škody.

Sláma Karel, garant sportovních soutěží
DDM Praha 9

