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Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR, okres Praha – západ 
Základní škola Průhonice 
Základní škola Rudná 
KÚ Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu 

 
                          

 

VYBÍJENÁ – DÍVKY 
 

Propozice okresního kola Praha – západ  školní rok 2019/2020 
 

Odhlásila se ZŠ Slapy a ZŠ Průhonice, změna místa konání Rudná 
 
A) Všeobecná ustanovení : 
1. Pořadatel   Ředitelství ZŠ Rudná 

Okresní rada AŠSK Praha - západ  
2. Termín konání  Čtvrtek 4. dubna 2019 
3. Místo konání  Tělocvična ZŠ Rudná 
4. Ředitel turnaje  Pavel Kasal 
5. Rozhodčí   P. Kasal, určení učitelé 
6. Kategorie   Kategorie II -  žákyně I. stupeň (2009, 2008, 2007) 
     mohou startovat i mladší 
7.  Startují Přihlášená družstva z jednotlivých škol.  
 Skupina A:  Průhonice, Hradištko, Řevnice, Vrané 
 Skupina B:  Rudná, Slapy, Davle, Dolní Břežany, Černošice 

8. Prezentace 10 minut před zahájením prvního zápasu 
9. Hrací systém turnaje  V příloze, pokud se některé z družstev nedostaví, bude upraven na 

místě,  viz Rozpis 
10. Doklady pro start  Soupiska družstva potvrzená ředitelem školy, kartička pojištěnce,  
    družstvo tvoří maximálně 12 hráček 
11. Postup Vítězné družstvo z okresního kola postoupí do krajského finále, které 

se hraje v Benešově 10. 5.2018 
12. Materiální zabezpečení   hráči v poli sportovní oblečení - dresy (triko, trenýrky) 
13. Ceny   Nejlepší tři družstva trofeje a diplomy   
14. Podmínka účasti  viz. kategorie  - nemohou startovat žákyně 6. ročníku 
          - mohou startovat žákyně mladší  
15. Finanční zabezpečení  Okresního kola se týmy účastní na vlastní náklady. 
    Soutěž se koná za finanční podpory Krajského úřadu Středočeského 
     kraje 

B. Technická ustanovení 
16. Pravidla: Hraje se dle platných pravidel pro vybíjenou 2018/2019, která jsou umístěná 
 na webových stránkách www.assk.cz, v sekci Soutěže, Přehled soutěží 
 a pokyny, odkaz:    
 https://www.assk.cz/down/2018/0502/pravidla-vybijene-2017-18.pdf 
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Herní systém – základní skupiny, 1. a 2. družstvo ze skupiny  
postupuje do semifinále 
Hrací doba -   základní skupina 2x6 minut, zápasy o pořadí 2x6 
minut, přestávka 1 minuta  
 
Počet hráček při zahájení utkání – celkem 10  
 
Hodnocení výsledků - za vítězství se družstvu do tabulky připisují  
2 body, v případě nerozhodného výsledku se 2 minuty prodlužuje, pokud se   
nerozhodne následuje „náhlá smrt“ tzn. kdo vybije prvního hráče, vyhraje,  
o míč se losuje 

    Určení pořadí družstev  -   
    -počet dosažených bodů  
    -výsledek vzájemného utkání  
    Při stejném počtu bodů 3 a více družstev se sestaví minitabulka z jejich  

   utkání, která určí pořadí podle těchto kritérií: 
- počet dosažených bodů 
- výsledek vzájemného utkání 
- rozdíl skóre v minitabulce 
- počet vybitých z utkání v minitabulce 
- počet vybitých ze všech utkání 
- rozdíl skóre ze všech utkání¨ 
- počet utkání ukončených před časovým limitem 
- los 

 
17. Povinnosti  Vedoucí družstva odpovídá za chování členů družstva po celou dobu 
družstev    turnaje. Všichni musí mít průkaz pojištěnce. 
 
18. Doprava   Spojení MHD metrem C do stanice Zličín, poté  autobusem č. 307, 308, 311,  
    380 nebo 384 do stanice Rudná, škola; případně vlakem ze stanice Praha  
    Smíchov do stanice Nučice, vzdálenost ke škole cca 500 m. 

20. Upozornění Účastníci této soutěže nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím, ztrátám.   
Doporučujeme, aby v případě pojistné události bylo využito zákonného 
pojištění na školách. Nevozte s sebou cenné věci. 

 
21. Prosba  Prosím o dochvilnost, časový program vzhledem k celkovému počtu  
   přihlášených družstev je velmi napnutý. 
   Pokud některé z družstev nyní ví, že se nemůže soutěže zúčastnit  
   prosím vás okamžitě o zpětnou informaci 
 
    Na Vaši účast se těší 

        Pavel Kasal, předseda   
        OR AŠSK Praha-západ 
        ředitel  soutěže 

         MOB 602 885 790 
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Rozpis okresního kola ve vybíjené  
II. kategorie DÍVKY – školní rok 2018 / 2019 

 
  Skupina A:  Průhonice, Hradištko, Řevnice, Vrané 
  Skupina B:  Rudná, Slapy, Davle, Dolní Břežany, Černošice 

 
 
Základní skupiny: 
 
čas 2x 6 minut  Skupina 
9:30 Dolní Břežany - Černošice B 
9:45 Davle - Rudná B 
10:00 Vrané - Hradištko A 
10:15 Černošice - Davle B 
10:30 Rudná - Dolní Břežany B 
10:45 Řevnice - Vrané A 
11:00 Černošice - Rudná B 
11:15 Dolní Břežany - Davle B 
11:30 Hradištko - Řevnice A 
     
 
Čas Zápasy o pořadí  

 2x 6 minut   
11:45 A3 - B4 skupina o 5. místo 
12:00 A1 - B2 Semifinále1 
12:15 B1 - A2 Semifinále2 
12:30 B3 - A3 skupina o 5. místo 
12:45 PSMF1 - PSMF2 zápas o 3. místo 
13:00 VSMF1 - VSMF2 Finále 

 
 
 
POZOR –  v této soutěži docházelo v posledních letech ke  

změnám, odhlašování družstev na poslední chvíli – 
sledujte změny na webu 

 
 www.asskprahazapad.cz  


