
Organizační pokyny soutěže „Zlínský vorvaň 2019“

která se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 8:30 hodin 
na Sportovní hale EURONICS ve Zlíně.

Základní školy zajistí:

 sestaví soutěžní družstvo ze šesti svých žáků (tři děvčata a tři chlapci), družstvo tvoří
1 žák ze třetí,  1 žák ze čtvrté, 1 žák z páté, 1 žák ze šesté, 1 žák ze sedmé, 1 žák
z osmé  třídy  a  1  náhradníka  (žák/žákyně)  z 5.  nebo  6.  ročníku.  Náhradník  sedí
v obecenstvu a nastoupí pouze za hráče indisponovaného v průběhu soutěže. Případně
může nahradit soutěžícího, který v den soutěže onemocněl a není ho již možno před
začátkem  soutěže  nahradit  soutěžícím  ze  stejného  ročníku.  Tyto  změny  je  nutné
nahlásit  před  zahájením  soutěže  organizátorům  nebo  v průběhu  soutěže  porotě.
Náhradníci budou ocenění v závěru soutěže společně se soutěžícím družstvem. 

 vyplní a odešle „Přihlášku“ do soutěže v termínu do pátku 18. 10. 2019 (poštou nebo
elektronicky),

 vyplní  a  odešle  „Seznam  soutěžících  žáků  v družstvu“  do  čtvrtku  7.  11.  2019
(poštou nebo elektronicky),

 dopravu soutěžního družstva a obecenstva do místa konání akce, nejpozději do 8:15 h,
a po ukončení soutěže zpět,

 dostatečný pedagogický dozor pro soutěžící žáky i obecenstvo,

 u členů družstva sportovní oblečení (vhodné jsou školní dresy) a sálovou sportovní
obuv do haly, 

 upozorní své žáky na nutnost mít s sebou svačiny a pití,

 na základě vlastní iniciativy žáků je možné vyrobit transparenty, mávátka, chrastítka,
vlajku, znak školy, družstva atd. pro povzbuzení svého soutěžního týmu. 
Porota uděluje "Cenu pro nejlépe fandící publikum" a cenu „Best Image“, určenou pro
nejnápaditěji oblečené a nejlépe fandící obecenstvo. 

 čitelné  vyplnění  slosovatelných vstupenek se jmény žáků v obecenstvu.  Vstupenky
nevyplňují  členové  soutěžícího  družstva  a  náhradník.  Vyplněné  vstupenky  budou
vybrány  asistenty  před  začátkem  soutěže.  Losování  vstupenek  bude  probíhat  v
přestávkách, mezi jednotlivými herními disciplínami. (Slosovatelné vstupenky budou
asistenty předány pedagogickému dozoru, při příchodu na halu.  



 počet vstupenek bude přidělen podle počtu žáků v obecenstvu, uvedeném na formuláři
„Seznam soutěžících žáků v družstvu“, kolonka závazný počet žáků v hledišti).

Pořadatel soutěže zajistí:

 asistenty, kteří budou od 7:45 h čekat na příjezd soutěžících družstev z jednotlivých
škol na parkovišti pod Sportovní halou EURONICS (ul. Mostní, naproti Univerzity
Tomáše Bati), kde je zajištěno bezplatné odstavení autobusu po dobu konání akce,

 asistenty,  kteří  budou  čekat  na  soutěžící  uvnitř  Sportovní  haly  EURONICS,  na
stanovišti vyhrazeném pro prezenci. Předají pedagogům slosovatelné vstupenky pro
nesoutěžící  žáky v obecenstvu,  poukázky na občerstvení  pro pedagogický dozor  a
případně  převezmou  hudební  nosiče  pro  kulturní  vystoupení.  Následně  zavedou
soutěžící družstvo do šatny a usadí obecenstvo na předem vyhrazená místa, určená pro
jednotlivé školy, 

 slosovatelné  vstupenky,  které  nesoutěžící  žáci  v obecenstvu  vyplní.  Vyplněné
vstupenky asistenti vyberou a vloží do osudí, z něhož se budou losovat věcné dárky, 

 malé  občerstvení  pro pedagogický dozor  v prostorách haly (v návaznosti  na počty
uvedené na  formuláři  „Seznam soutěžících  žáků v družstvu“,  v řádku pedagogický
dozor za školu celkem),

 službu zdravotníka a hasiče,

 předpokládaný konec akce do 12:30 h.

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že tento den bude patřit k těm, na něž se vzpomíná s
úsměvem.

            Ing. Romana Snášelová
  vedoucí produkce


