Středoškolská liga v ultimate frisbee
O co se jedná:
Středoškolská liga je organizovaná meziškolní soutěž v ultimate frisbee, kterou hrají
smíšené školní týmy, ve formátu 5 proti 5, a to formou několika jednodenních turnajů. Zapojit
se může jakákoli střední škola v ČR, nově i vyšší stupně škol základních.
Co je ultimate frisbee:
Ultimate frisbee je bezkontaktní, kolektivní a dynamický sport s létajícím diskem, kdy
se hráči pomocí přihrávek vzduchem snaží dostat disk do soupeřovy obranné zóny, kde jeho
chycením získají bod, pokud tým disk ztratí, ať už nechycenou přihrávkou, přihrávkou mimo
hřiště, či zachycením přihrávky soupeřem, role se obrací a útočí tým druhý. Tým, který po
skončení hrací doby dosáhl většího počtu chycených bodů, vítězí.
Proč si vybrat zrovna ultimate frisbee:
Je zde kladen velký důraz na fair play, pomocí takzvaného kodexu Spirit of the Game,
ultimate frisbee se totiž hraje bez rozhodčích, a tak sami hráči musí řešit veškeré sporné
situace na hřišti a jsou tak za sebe přímo zodpovědní. Jedná se o všestranný sport spojující
běhání, skákání, házení, chytání, ale také týmovou souhru. Další výhodou je i oficiální
koedukovaná kategorie.
Kdy se soutěž koná:
Středoškolská liga se skládá ze dvou kvalifikačních kol a finále, kvalifikace se konají v
říjnu a v dubnu, finále pak v červnu. Během každého kvalifikačního kola proběhnou
jednotlivé kvalifikační turnaje, vždy v několika všedních dnech, zpravidla od 8 do 15 hodin.

Kde se koná:
Kvalifikační kola se vždy konají v několika městech po celé ČR, kdy si školy mohou
vybrat jim nejvíce vyhovující lokalitu, případně se účastnit turnajů více. Při větším zájmu v
novém regionu mohou vzniknout i lokality nové, aktuální města: Brno, České Budějovice,
Hradec Králové, Ostrava, Plzeň a Praha, následné finále pro 16 nejlépe se umístěných týmů
se koná v Praze.
Jak se přihlásit:
Přihlášení na jednotlivé kvalifikační turnaje probíhá formou zaslání registračního
emailu na jaromir.jachym@cald.cz. Registrace je spuštěna vždy zhruba měsíc před konáním
konkrétního kvalifikačního turnaje. Registrační email by měl obsahovat: název školy, email a
telefon na kontaktní osobu, konkrétní turnaj, na který se škola hlásí a počet přihlašovaných
týmů.
Kdo může hrát:
Účastnit se mohou studenti přihlášené střední školy, či vyššího stupně školy základní,
na základě odevzdané soupisky (oficiální formulář), obsahující: jméno, příjmení, datum
narození a třídu žáka. Středoškolská liga je smíšená a hraje se formátem easy mix, což
znamená, že celou dobu musí být alespoň jedna dívka z týmu na hřišti. Minimální počet hráčů
je tedy 5 a z toho alespoň 1 dívka, běžně se ale účastní školy s 8 – 15 hráči.
Startovné:
Ze startovného se hradí pouze náklady na hřiště a samotnou organizaci. V letošním
roce je ale startovné školám odpuštěno, díky podpoře z loterijních peněz, školy si tedy mohou
letos vyzkoušet účast v středoškolské lize bez jakýchkoli poplatků.
Jak získat více informací:
Jakýkoli dotaz můžete směřovat přímo na jaromir.jachym@cald.cz, nebo se na tomto
emailu přihlásit k odběru oficiálních informačních emailů od organizátorů. V kterých budou
průběžně zasílány veškeré propozice, data konání, výsledky a jiné aktuality. Stejně tak můžete
nalézt veškeré informace na oficiálních stránkách: http://cald.cz/stredoskolska-liga.

