
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk  

 
 
 

P R O P O Z I C E 
 okresního finále v přehazované ZŠ 

kategorie II. –  otevřená     
 

Termíny:   22.3. 2023 
 
Místo konání:  ZŠ Šumperk, 8. května  
 
Účastníci: Družstva jsou maximálně desetičlenná a každé družstvo vedou 

maximálně dva vedoucí. 
 

Družstvo je smíšené, na hřišti hraje 6 hráčů, z toho nejméně dvě dívky + hráči na střídání, 
maximálně 10 hráčů na soupisce.  

 
Kategorie:   II. kategorie žáci: ročník narození 2013, 2012, 2011 
    Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky:    
    1. Družstvo je složeno ze žáků jedné školy 
    2. Členové družstva musí odpovídat příslušným ročníkem narození a 
        stupněm školy  
    Obě podmínky musí být splněny zároveň.   
 
Prezence:  v době od 8:30 – 8:45 hodin. 

Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzené ředitelem 
školy.  

Podmínky účasti:  Soutěž je řízena Soutěžním řádem AŠSK ČR.  
V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou 
uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy.  
 

Dozor nad žáky: Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající škola. Za 
zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva. Každý účastník 
turnaje musí mít u sebe kartičku pojištěnce. 

 
Pravidla:  viz. příloha – Pravidla přehazované  
 
Systém soutěže:  Bude určen na základě počtu prezentovaných družstev 
 
Postupová soutěž:  nepostupová 
 
 
 
 



 
 
 
Hodnocení výsledků ve skupině: 

1. počet bodů za vyhrané sety 
2. vyšší počet vyhraných zápasů 
3. vyšší podíl setů 
4. vyšší podíl míčů 
5. výsledek vzájemného utkání 
6. los 
 Za každý získaný set získává družstvo 1 bod. 

 
 
Přihlášené týmy: 
okrsková kola:  
1.skupina 
ZŠ Zábřeh, Boženy Němcové - pořadatel 
ZŠ a MŠ Dolní Studénky 
ZŠ a MŠ Bohdíkov 
postupující  – vítěz postupuje do okresního finále  
 
2.skupina 
ZŠ Šumperk, Vrchlického  – pořadatel  
ZŠ Šumperk, Sluneční 
ZŠ a MŠ Hrabišín 
ZŠ Libina 
ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou 
postupují – první dva týmy postupují do okresního finále  
 
3. skupina 
ZŠ Mohelnice, Vodní - pořadatel 
ZŠ Mohelnice, Mlýnská 
ZŠ Loštice  
postupující – vítěz postupuje do okresního finále  
 
 
pro pořadatele okrskových kol - výsledky okrskových kol zašlete na email , sport@doris.cz. 

mailto:sport@doris.cz

