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P R O P O Z I C E 
 

národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň 5. – 7. tříd 
 

NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2016  –  45. ročník 
 

 

Všeobecné a technické informace: 

 
1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu AŠSK (veřejně prospěšné 

programy AŠSK ČR ve školním roce 15/16) a dle všeobecných podmínek ČSH. 

 

2. Vyhlašovatelé:  Český svaz házené (ČSH) prostřednictvím Komise mládeže 
     Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK  ČR) 

3. Pořadatel:   Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice 

4. Ředitel turnaje:            Michaela Kaczmarczyková 
      mob.: +420 606 314 573 

     @ e-mail:mousem@seznam.cz      

    Webové stránky školy: http://www.mzs-vb.cz/ 
 
 

5. Doporučené spojení: vlakem, případně busem do Olomouce na hlavní nádraží a odtud opět 
vlakem nebo autobusem. V případě využití vlaku vystoupit ve stanici – Velká Bystřice, 
zastávka. Pojedete-li autobusem, vystoupíte na zastávce Velká Bystřice, radnice. 

 

6. Termín: 25. května až 27. května 2016 (středa, čtvrtek, pátek) 
 

 
7. Účastníci: Účastní se družstva žáků a žákyň ZŠ nebo VG jednotlivých krajů ČR, která 

zvítězila v krajských kolech této soutěže + pořadatel - MZŠ Velká Bystřice. Je povolen start 
sportovních tříd a základních škol se zaměřením na házenou. 

 

8. Postup družstev do národního finále je podmíněn: 
a) účastí v kole nižším. Postup družstva do vyššího kola je podmíněn přihláškou k účasti v 

nižším kole.  

b) písemnou přihláškou družstva pořadateli 

c) družstvo sestavené ze žáků jedné školy ročníku narození 1.1.2003 – 31.12.2005,  

d) za zdravotní prohlídku jednotlivých hráčů a hráček zodpovídá vysílající ZŠ, svým 
podpisem a razítkem potvrdí prohlášení na přihlášce, že nikdo z přihlášených není 
osvobozen od TV 

e) družstva startují na společnou soupisku platnou pro celou soutěž a vystavenou ZŠ. 
Soupiska obsahuje jména a příjmení, data narození, adresu školy a jména odpovědných 
pracovníků. Správnost údajů potvrzuje na soupisce ředitelství školy (razítko a podpis). 
Všichni startující musí být žáky jedné ZŠ od začátku školního roku, což dokumentují 
předložením kopie nebo výpisu posledního pololetního vysvědčení. Výjimka je povolena v 
případě změny trvalého bydliště žáka v průběhu školního roku. Doplňující změny v 
soupisce družstva jsou povoleny 

f) prokáže-li se v průběhu soutěže neoprávněný start ve smyslu tohoto rozpisu, jsou 
docílené výsledky provinivšího se družstva zrušeny a příslušné ředitelství školy je povinno 
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vrátit pořadateli hrazené náklady spojené s účastí družstva v soutěži, toto družstvo bude 
ze soutěže vyloučeno 

g) kraj, jehož zástupce v uplynulém ročníku zvítězil ve finále NK, má právo obsadit 
následující finále dvěma družstvy, která se umístí na 1. a 2. místě v krajském finále 

 

9.  Počet členů družstva: 14 hráčů + 2 vedoucí 

 

10. Přihláška: Nepřehlédnout!!! 
Vítězové krajských kol zašlou přihlášku nejpozději do 15. května 2016 
e-mail: mousem@seznam.cz a zároveň  mladez@chf.cz  
do předmětu napište: Kalamář 
Na přihlášku došlou po 15. květnu 2016 nebude brán zřetel! 
 
Pzn.: oficiální přihláška ke stažení viz. str. 5. 
 

11. Prezence: družstva jsou povinna provést po příjezdu prezenci ve školní sportovní hale 
        – ve středu 25. 5. 2016 

Při prezenci předloží: společnou soupisku platnou pro celou soutěž NK v házené, která musí 
obsahovat: 

 jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště hráče 

 všichni startující musí být žáky jedné ZŠ od začátku školního roku 2015-2016, což bude 
dokumentováno předložením kopie nebo výpisu posledního pololetního vysvědčení; 
výjimka je povolena pouze v případě změny trvalého bydliště v průběhu školního roku 

 potvrzení správnosti údajů soupisky ředitelstvím školy razítko a podpis 

 potvrzení pořadatelů o účasti v nižších kolech soutěže 
 
Pozn.: nepředložení kopie posledního vysvědčení nebo jeho výpisu znamená vyřazení 
z účasti v turnaji!!! 

 
12. Informační služba:  Michaela Kaczmarczyková -  - +420 606 314 573  

13. Vybavení družstva: každé družstvo musí mít 2 soupravy dresů různých barev označených 
čísly, každý hráč má sálovou sportovní obuv. 

14. Doprava: Příjezd družstev je stanoven na středu 25. května 2016. Družstva budou 
očekávána v areálu školy od 16.00 do 18:00 hodin. Jízdné si účastníci platí sami. 

 
15. Ubytování: 

 Účastníci národního finále budou ubytováni v areálu školy – ve třídách na vlastních    
 podložkách a ve vlastních spacích pytlích. Noclehy jsou zajištěny jen pro stanovený počet   
 šestnácti osob jednoho družstva. 
 Noclehy pro účastníky budou zajištěny na noc ze středy 25. 5. na čtvrtek 26. 5. a  
 ze čtvrtka 26. 5. na pátek 27. 5. 2017. 
 

 Pozn.: Všechna družstva jsou povinna přijet do místa konání v předvečer zahájení turnaje 
a zúčastnit se společné porady a losování, které začne ve 20.00 hodin v zasedací místnosti 
turnaje. 

 
16. Stravování 

  je zajištěno v jídelně pořadatelské základní školy v tomto rozsahu:  
 
  středa   25. května 2016:  večeře  – 17:00 – 19:00 
  čtvrtek  26. května 2016:  snídaně  – 07:00 – 09:00 
                                                                              oběd   – 11:30 – 13:30 
                                                                              večeře  – 17:00- 19:00 
  pátek    27. května 2016: snídaně, oběd 
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17. Zdravotní zabezpečení - Zdravotní služba: zajišťuje pořadatel. 
 

18. Hrací řád, herní systém  
1. Systém soutěže:  přihlášená družstva rozdělená do 2 skupin, případná změna je možná 

dle přihlášených družstev. 

2. Sportoviště:  zastřešená venkovní hala SK Velká Bystřice - Na Letné 

 školní sportovní hala 

3. Řízení utkání: k řízení utkání budou delegování rozhodčí z oblastního výboru. 

4. Řízení soutěže: průběh soutěže řídí STK, v jejím čele stojí delegovaný zástupce komise 
mládeže ČSH, který: 

 řídí průběh soutěže v souladu s technickými a časovými podmínkami 

 provádí změny časového rozvrhu a v případě nutnosti (krajně 
nepříznivého počasí) i změny herního systému 

 
5. Pravidla: soutěží se podle pravidel Českého svazu házené. 

6. Neoprávněný start: prokáže-li se v průběhu soutěže neoprávněný start ve smyslu podmínek 
propozic, budou docílené výsledky družstva zrušeny a příslušné 
ředitelství školy bude povinno uhradit pořadateli veškeré náklady 
spojené s účastí družstva v soutěži. 

7. Námitky: řeší odvolací komise. Námitky k utkání lze odvolací komisi předložit 
písemně do 15 minut po skončení utkání s doložením vkladu 200,- Kč, 
který v případě zamítnutí námitky propadá ve prospěch pořadatele. Jiné 
námitky k porušení herního systému nebo hracího řádu lze odvolací 
komisi předložit kdykoliv písemně s doložením vkladu 100,- Kč. 

8. Odvolací komise: 

 delegovaný zástupce Komise mládeže ČSH 

 ředitel soutěže 

 hlavní rozhodčí 
 

9. Ceny: účastnické diplomy, družstva na 1.- 3. místě poháry a věcné ceny. 
 

10. Určení pořadí: pořadí družstev v základních skupinách i ve finále určují tato kriteria: 
a) vítězem příslušné skupiny se stává družstvo, které dosáhlo nejvyššího počtu bodů 
b) mají-li dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhoduje: 

 vzájemné utkání 
 rozdíl branek ze vzájemných utkání 
 větší počet branek vstřelených ze vzájemných utkání 
 rozdíl skóre ze všech utkání ve skupině 
 větší počet branek vstřelených ve všech utkání 

c) nebude-li ani podle těchto pravidel a kriterií rozhodnuto, stanoví se pořadí pomocí střelby 
5-ti 7m hodů, eventuelně dále po jednom 7m hodu až do rozhodnutí, nebo může být 
pořadí stanoveno losem 

 
11. Hrací doba: 2 x 15 minut s pětiminutovou přestávkou (pořadatel si vyhrazuje právo 

na změnu hrací doby) 

12. Čekací doba: 5 minut po vyhlášení začátku utkání. 
 Jestliže se družstvo v této době nedostaví k utkání, bude výsledek 

kontumován ve prospěch soupeře v poměru 0 : 10 
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19. Losování a časový rozpis utkání: rozlosování družstev národního finále bude provedeno na 
schůzce po příjezdu všech družstev ve středu 25. května ve 20.00 hodin v zasedací místnosti 
turnaje 
 

Pozn. během pracovní schůzky všech vedoucích družstev a organizátorů NK musí být 
zabezpečen pedagogický dohled nad příslušným družstvem!!!!!!! 

 
       Předpokládaná doba turnaje je ve čtvrtek od 8.00 – 20.00 hod a v pátek při finálových   
  zápasech od 8.00 – 14:00 hodin. 
 
Poznámka:  
Všechna družstva jsou povinna zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. 
 
20. Finanční podmínky: 

1. Financování: pořadatel prostřednictvím dotace ČSH a sponzorů částečně hradí účastníkům 
národního finále náklady na stravování a ubytování. Každý účastník si přispívá částkou 300 
Kč (tzn. družstvo 14+2 = 16x300 = 4 800 Kč). Tento příspěvek bude vybírán ve středu na 
večerní schůzce. 

2. Cestovné: hradí si účastníci sami. 

3. Vklad: každé družstvo složí při prezentaci řediteli turnaje vklad 500,- Kč na krytí základních 
organizačních výdajů. 

4. Složení kauce: při příjezdu je každé družstvo povinno složit kauci ve výši 2000,- Kč 
(interaktivní tabule ve všech třídách), ze které budou hrazeny případné škody způsobené 
příslušníky družstva v přidělených třídách. V případě, že nebude způsobena škoda, bude 
kauce vrácena při předávání ubytovacích prostor. 

POZOR! 

1. Účastníci si nezapomenou přinést vlastní spací pytel a pěnovou podložku “karimatku”. 

2. Účastníci jsou povinni dodržovat ubytovací řád, zejména noční klid po 22. hodině. 

3. Cenné věci je třeba uložit u vedoucích družstev. 

 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Michaela Kaczmarczyková             Mgr. Petra Vozobulová 
Organizátor turnaje                                                  Sekretář mládeže ČSH 
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Asociace školních sportovních klubů České republiky 

 

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽE A SOUPISKA 

(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

 

Název soutěže Věková kat. hoši/dívky 

„Novinářský kalamář 2016“ 

Republikové finále v házené základních škol 
       III. *  

školní k. okrskové k. okresní k. krajské k. repub. fin. jiné 

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

  

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, PSČ, obec) Datum narození 

      

      

poř.č. SOUTĚŽÍCÍ (Příjmení, jméno) 
Datum 

narození 
Třída poznámka 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

 
 

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. 

 
Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR 

 

Registrační číslo klubu AŠSK ČR 

 

___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ 

  

Razítko a podpis ředitelství školy  

 

 

 

 

 

 


