
ISIC STŘEDOŠKOLSKÁ LIGA
SMÍŠENÝCH VOLEJBALOVÝCH DRUŽSTEV

Co je ISIC VOLEJBALOVÁ LIGA?

• Soutěž smíšených družstev složených z řad studentů jedné střední školy (jedna škola může mít i více
týmů), organizována od druhé poloviny října 2005 do ledna 2006 v regionech ve všední den večer (v
úvahu připadá jednou za čtrnáct dní úterý, středa nebo čtvrtek). Nejlepší týmy z regionů by postoupili na
oblastní finále (sobota v únoru popř. v březnu), a vítězové oblastí na „Celostátní finále ISIC
VOLEJBALOVÉ LIGY“ všech regionálních vítězů – sobota v dubnu.

• Soutěž bude probíhat v min. 9 dalších městech ČR – Liberec, Ústí nad Labem, Chomutov, Plzeň, Praha,
České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Olomouc.

• Turnaje v regionech budou organizovány systémem třech družstev  (každé družstvo 2 zápasy) – dva
hrají, profesor nebo vedoucí kroužku ze třetího píská, sběr výsledků bude probíhat po mailu či
nahlášením na internetové stránky této soutěže.

• Záštitu nad soutěží má samozřejmě i Český volejbalový svaz i ASŠK

• Po přihlášených družstvech nebude požadován žádný registrační poplatek, pouze podmínka, aby měly
jednou měsíčně k dispozici tělocvičnu pro sehrání předepsaných zápasů a aby si sami hradily cestovní
náklady na zápasy – zde je velký potenciál pro vznik nových kroužků volejbalu.

• Na informačním studentském internetovém portálu www.alive.cz budou vytovřeny  speciální stránky,
kde se budou pravidelně po skončení zápasu vkládat výsledky a popř. i fotografie ze zápasů.

• Povědomost o soutěži bude podporována jak upoutávkami v regionálních denících, tak např.
umisťováním internetových bannerů na ostatní studentské servery (student.finance.cz, tvojekariera.cz…),
reportážemi ve studentských magazínech (Alive magazín, magazín Student IN…).

• Našimi partnery volejbalového projektu jsou v současné době ČSOB, OXYGENE, LOAP. Partneři
společně s ISIC budou pro registrované hráče připravovat dárky.

...........................................REGISTRACE DRUŽSTVA - zde oddělte (zkopírujte)+ ...................................................

Registraci družstva zašlete nejpozději do 30.9.2005 na adresu:
GTS international, Letenská 1/118, 118 00 Praha 1 (na obálku výrazně vyznačte ALIVE)

ŠKOLA…………………………………………………………………………………………………………...........……
KONTAKTNÍ OSOBA (včetně tel. čísla nebo mailu) …………………………………………………………………….
ULICE………………………………………….MĚSTO………………………………PSČ……………………..............

POČET TÝMŮ K REGISTRACI ………………………………………………………………………………………….
VLASTNÍ TĚLOCVIČNA K DISPOZICI odpovídající pravidlům ANO NE
PREFEROVANÝ HRACÍ DEN A HODINY ……………………………………………………………………………..

V…………………………………… dne…………………………

* Objednávku (se všemi požadovanými údaji) nebo dotazy můžete posílat na adresu: volejbal@alive.cz


