
  

 

SLOVÁCKÉ LÉTO CUP 2017 
SOUTĚŽ STŘEDNÍCH ŠKOL V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU  

KRAJSKÝ PŘEBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE 

P R O P O Z I C E 
 BEACHVOLLEYBALL - PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 

1. Pořadatel: SLOVÁCKÉ LÉTO 2017 a PF JUVENTUS, z.s. 
 ve spolupráci Krajskou radou ASŠK ČR pro Zlínského kraje  
2. Kontakty: Ing. Marek Pochylý, ředitel turnaje, email: pochyly@slovackeleto.cz  

Mgr. Miloslav Ondruš, vedoucí, tel:+420 605 828 199, e-mail: pfjuventus@gmail.com  
3. Termín konání: ČTVRTEK 01.06.2017 
 rozpisy utkání budou upřesněny podle počtu přihlášených, předpokládá se 
 systém zápasů ve skupinách, následně play-off;   
4. Místo konání:  Beach areál, Sportoviště města Uherské Hradiště,  
 Sportovní hala, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: +420 572 540 588, 
 http://www.sportoviste-uh.cz/volejbalove-hriste  
5. Účastníci: 1. ročník turnaje v  PLÁŽOVÉM VOLEJBALU pro žáky středních škol Zlínského kraje. 
 Vítězové z každé kategorie postupují do celostátního finále v Praze, PÁTEK 09.06.2017 
6. Kategorie: Chlapci a dívky kategorie V.  
 Počet družstev z jedné školy max. 4 ( dvě dívčí a dvě chlapecké) 
7. Přihlášky:  Zašlou vedoucí družstev do PÁTKU 26.05.2017  

na email: pfjuventus.zlinskykraj@gmail.com 
 Uveďte zpětný kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail). 
8. Startovné:  300,-Kč za školu, platí se při registraci týmů (07:40-08:30) 
9. Časový pořad: 07:40 - 08:30  registrace;  08:35 porada vedoucích;  08:40 nástup družstev, zahájení 

turnaje;  08:50 –13:00 soutěžní utkání;  13:10 vyhlášení výsledků. 
10. Pravidla: Hraje se podle pravidel ABV pro plážový volejbal. Určení pořadí: O pořadí ve skupinách 

rozhoduje : – počet bodů –vzájemné utkání –  podíl míčů. TOP pravidlo, ředitel turnaje, 
má poslední slovo. Je dokonce víc, takže může upřesňovat pravidla před turnajem. 

11. Podmínky účasti: V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni 
 na soupisce. Vedoucí družstva předloží originál soupisky při prezenci. 
12. 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 odpovídá vedoucí.  
13. Zdr. zabezpečení: Základní ošetření provede zdravotní dozor. 
14. Materiální zab.: Každé družstvo má jednotné dresy, pořadatel zapůjčí míče na rozcvičení a hru. 
15. Ceny: Každé družstvo obdrží diplom za umístění a vítězové překvapení.  
16. Výsledky: Výsledky budou zveřejněny v denním tisku a na stránkách SLOVÁCKÉ LÉTO 2017. 
 Účastníci turnaje dávají souhlas se zveřejněním fotografií pořízených během turnaje.  
17. Finanční zabezpečení:  družstvům bude proplaceno cestovné dle platných předpisů, doprava 
 osobními automobily nebude hrazena, kontakt: Mgr. Svatava Ságnerová, 
 mobil: +420 605 702 141, email: svatka.sagnerova@seznam.cz . 
18. Povinnosti účastníků:  Od vyhlášení utkání ředitelem turnaje h n e d zahájit bezprostředně 

utkání. V případě, že tak některý tým tak neučiní, bude toto utkání tomuto týmu 
kontumován v jeho neprospěch. Šatní prostory jsou omezené; pořadatel neručí za 
osobní věci účastníků soutěž. Vedoucí družstev zodpovídají za to, že členové družstva 
budou po celou dobu soutěže udržovat pořádek na sportovišti a v přilehlých prostorách; 
pokud bude zjištěno poškození zařízení areálu, bude požadovaná finanční náhrada. 

BONUS :  Soutěžící a doprovod po dobu konání soutěže mají zdarma koupání v bazénu v areálu. 
 Plavky sebou.  

 
ING. MAREK POCHYLÝ  MGR. MILOSLAV ONDRUŠ  MGR. SVATAVA SÁGNEROVÁ 



  

 

 

SŠ   P Ř I H L Á Š K A   SLOVÁCKÉ LÉTO 2017 

 

Název soutěže 

BEACHVOLLEYBALL–PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 

Věková kat. H/D 

SŠ V.  

Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), telefon 

  
 
 
 

Vedoucí, trenér e-mail: Tel: 
   

 

   
 

Poř. 
číslo 

Soutěžící 
(JMÉNO a PŘÍJMENÍ) 

Rok 
narození 

Číslo 
dresu 

e-mail 

1.CH     

1.CH     

     

2.CH     

2.CH     

     

1.D     

1.D     

     

2.D     

2.D     

     

 
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 
ředitelství školy: 


