
 

 

Propozice 

 

Turnaj středních škol 2022/23 

 

Házená středních škol - kategorie V. 

 

sdružené okresní a krajské kolo 

 

 

Hoši – 15.11.2022 – úterý 
 

Dívky – 22.11.2022 - úterý 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. Všeobecná ustanovení 

Pořadatel Z pověření krajské rady je pořadatelem SOU elektrotechnické 

Plzeň, Vejprnická 56 Plzeň 31800  

Termín Hoši – 15.11.2022 – úterý v 8 hod. 

Dívky – 22.11.2022 – úterý v 8 hod. 

Místo konání Hala Lokomotiva Plzeň  

 Ulice Úslavská, Plzeň-Slovany 

Kontaktní adresa Mgr. Roman Will  

 SOU elektrotechnické Plzeň  

 Mobil: 603 193 359   

 Mail: romanwill68@gmail.com nebo will@souepl.cz 

Kategorie V. - střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií, ročníky 

nar. 2007, 2006, 2005, 2004, 2003. 

Organizační výbor Ředitel: Mgr. Roman Will  

Přihlášky Je nutné zaslat mailem – do 5.11.2022 – na pozdější 

přihlášky nebude brán zřetel !!!!!! 

 Písemná přihláška musí obsahovat úplný název a adresu 

vysílající školy, kategorii, ve které bude družstvo startovat, 

jméno vedoucího, včetně jeho kontaktních údajů (adresa, email, 

fax, mobilní telefon). 

 Originál přihlášky na soutěž 2a, KÚ Plzeň, musí být řádně 

vyplněn a potvrzen ředitelem školy. Přihlášku předají vedoucí 

družstev při prezenci. Na přihlášce musí být vyznačeno, zdali 

škola je, či není členem AŠSK ČR. 

Účastníci Řádně přihlášené týmy  

Prezence: V den konání od 8,00 do 8.30 hod. 

 Povinná dokumentace: 

 - K prezenci v den soutěže přineste s sebou NOVOU přihlášku 

2a - Středisko služeb školám – O/T/P nevyplňovat.. 

 - občanské průkazy vedoucího družstva, občanské průkazy 

hráčů či hráček, případně jiný průkaz s fotografií 

mailto:romanwill68@gmail.com


 

 -  u všech hráčů a hráček kartičky zdravotní pojišťovny 

Finanční zabezpečení - družstva startují na vlastní náklady 

Dozor nad žáky Dozor nad žáky zajišťuje po celou dobu konání a v plném 

rozsahu vysílající škola. Za zdravotní způsobilost zodpovídá 

vedoucí družstva. 

B. Technická ustanovení 

Podmínky účasti Soutěž probíhá dle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK 

ČR, pravidel házené a ustanovení tohoto rozpisu. V družstvu 

mohou startovat pouze žáci jedné školy, kteří jsou uvedeni na 

přihlášce a soupisce, potvrzené ředitelem školy. 

 Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem 

získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele 

ze soutěže vyloučeno.  

Parametry sportoviště 

Systém soutěže 

Palubovka haly LOKO 

Bude určen na základě počtu přihlášených škol 

Pravidla Soutěží se dle pravidel házené 

Technická porada Informace o rozlosování dostanou přihlášené školy mailem 

Časový program Dostanou školy mailem 

 

 

V Plzni     27. 9. 2022 

 

 

                                          ředitel soutěže: Mgr. Roman Will 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


