
PŘIHLÁŠKA TŘÍDY NA SPORTOVNÍ DEN 23. 6. 2016 

Nižší gymnázium: - od 8:00 H do 10:20 H, po velké přestávce normální výuka 

- nástup sportovců na hřišti 8:00 H za běžeckou dráhou v zástupu po třídách 

   - nesportující studenti s dohlížejícím vyučujícím fandí, při nástupu se shromáždí na začátku nebo 

     konci dráhy 

Vyšší gymnázium: - od 10:40 H do 13.15 H, do velké přestávky normální výuka 
 - nástup sportovců na hřišti 10:50 H za běžeckou dráhou v zástupu po třídách 

- nesportující studenti s dohlížejícím vyučujícím fandí, při nástupu se shromáždí na začátku    
  nebo konci dráhy 
 

SPORTOVCI MOHOU BÝT ČLENEM POUZE JEDNOHO SPORTOVNÍHO DRUŽSTVA  (kromě běžců) 

Sportovní disciplíny: BĚH (nižší gymnázium 60m, vyšší gymnázium 100m) - 1 děvče/1 chlapec za třídu -  

   běžci mohou být členy i jiného sportovního družstva, protože sprintem se začíná 

   SOFTBAL - 9 členů družstva, max. 3 chlapci + náhradník, hráči nastupují na pálku   

             v pořadí jaké je uvedeno na soupisce! 

   MALÁ KOPANÁ - 8 členů družstva, max. 4 dívky + náhradník 

   STOLNÍ TENIS - 1 děvče/1 chlapec za třídu (malá tělocvična) 

V případě deštivého počasí se venkovní turnaje a sprint ruší, stolní tenis probíhá v malé tělocvičně.   
Náhradní program se uskuteční ve velké tělocvičně: 
Informace a pravidla najdete na webu školy:   http://www.ghrabuvka.cz/menu-tradicni-sportovni-akce 
  

vybíjená (primy, sekundy) -     12 členů, min. 5 dívek 
přehazovaná (tercie, kvarty) -   8 členů, min. 4 dívky 
volejbal (vyšší gymnázium) -    8 členů družstva, 4 chlapci, 4 dívky 

 
…………ZDE ODSTŘIHNĚTE A ODEVZDEJTE TŘÍDNÍMU UČITELI DO 21. 6. 2016  ………………............................................................………………… 

     Přehazovaná (8+1)/ 
Softbal (9+1)     Malá kopaná (8+1)  Vybíjená (12+1)/  
      Volejbal (8+1)    

1. kap ..................     1. kap............................  1. kap.................................... Stolní tenis ( 1+1) 

2...............................     2....................................  2........................................... CH........................... 

3...............................     3...................................  3........................................... D............................. 

4...............................     4...................................  4.......................................... náhr: ……………… 

5..............................    5..................................  5..........................................  

6...............................    6.................................  6.........................................   

7...............................     7...................................  7.........................................   

8................................     8..................................  8........................................  Běh 60m/100m 

9...............................     náhr:..............................  9………………………….  CH............................ 

náhr:..........................      10…………………………  D.............................. 

        11………………………..  náhr: ………………. 

TŘÍDA: .............................     12.. ……………………. 

        náhr: ................................ 

http://www.ghrabuvka.cz/menu-tradicni-sportovni-akce

