
CYRILOMETODĚJSKÝ 
SPORTOVNÍ DEN 

 
 
 

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická 
Brno pořádá v úterý 28.6. pro žáky a studentky sportovní den. 

 
Soutěžit se bude v následujících kategoriích a disciplínách: 

 
Nižší gymnázium chlapci a dívky (třídy G1 až G4): 
  
 Fotbal: počet hráčů: min. 5+1 
  hrací doba (2x10 min, finále 2x 15 min) 
  Platí početní výhoda pro nižší třídy – rozdíl 1 ročníku = 1  

hráč navíc (příklad prima 8+1 x kvarta 5+1) 
 
 Florbal: počet hráčů: min. 3+1 
  hrací doba (3x5 min, finále 3x7 min) 
 
 Přehazovaná: počet hráčů: min. 4 (max. 7) 
   Platí početní výhoda pro nižší třídy – rozdíl 1 ročníku =  

1 hráč navíc 
 
 Brenball: počet hráčů: min. 10 
  Platí početní výhoda pro nižší třídy – rozdíl 1 ročníku = 1  

hráč navíc 
 
 Ping-pong: čtyřhra smíšených dvojic  
 

Jednotlivé třídy mohou vytvořit libovolný počet družstev podle 
uvedených kritérií!! 

(např. 2 fotbalová mužstva, 1 florbalové, 1 družstvo přehazované a 2 
dvojice pro stolní tenis). 

Nedoporučujeme, aby jeden hráč byl na soupisce ve více disciplínách – 
nelze zaručit časovou bezkoliznost zápasů. 

 
 
 



Vyšší gymnázium (třídy G5 až G8 a pedagogická škola): 
  
 Fotbal: počet hráčů: min. 5+1 
  hrací doba (2x10 min, finále 2x 15 min) 
  Platí početní výhoda pro nižší třídy – rozdíl 1 ročníku = 1  

hráč navíc  
 
 Florbal: počet hráčů: min. 3+1 
  hrací doba (3x5 min, finále 3x7 min) 
 
 Volejbal: počet hráčů: min. 5  
 
 Softbal: počet hráčů: min. 9 
  (Platí početní výhoda pro nižší třídy – rozdíl 1 ročníku = 1  

hráč navíc) 
 

Jednotlivé třídy mohou vytvořit libovolný počet družstev podle 
uvedených kritérií!! 

(např. 2 fotbalová mužstva, 1 florbalové, 1 družstvo volejbalu). 
Nedoporučujeme, aby jeden hráč byl na soupisce ve více disciplínách – 

nelze zaručit časovou bezkoliznost zápasů. 
 
 
Prosíme kapitány/-ky jednotlivých družstev, aby v případě zájmu 
reprezentovat svoji třídu podali přihlášku a soupisku družstva  za 
vybranou disciplínu (emailem nebo osobně prof. Synkovi nebo prof.  
Proksovi) nejpozději do 22.6.2011!!! Na pozdější přihlášení nebude 
brán zřetel. 
 
Bližší rozpis jednotlivých utkání a podrobný časový rozpis sportovní 

slavnosti bude zveřejněn neprodleně po uzavírce přihlášek. 
 

Prvních 30 přihlášených sportovců/-kyň obdrží zdarma drobné 
občerstvení (možná i další podle štědrosti sponzorů). 

Pro vítězná družstva jsou připraveny překvapivé ceny!!! 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny pro hladký průběh v soutěžích. 
 
Ředitel soutěže:       za tým organizátorů: 
Ing. Mgr. Jiří Haičman      Mgr. Lukáš Synek 
 
 
 



 
  
 
 

 
 
 
 


