Propozice

Okresního kola ligy basketbalu 2018
pro základní školy a gymnázia
Vyhlašovatel:

MŠMT ČR, Moravskoslezský kraj, OR AŠSK Karviná

Pořadatel:

OR AŠSK Karviná ve spolupráci se ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná

Kategorie:

III. hoši,

– ţáci 2. stupně ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, rok
narození 2004 – 2006
V kaţdé jednotlivé věkové kategorii mohou startovat:
a) Druţstvo je sloţeno z ţáků jedné školy
b) Členové druţstva musí odpovídat stupněm školy
c) Členové druţstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěţi
d) Ţák smí v daném šk. roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii
Všechny podmínky musí být splněny současně.

Termín:

čtvrtek 5. dubna 2018 na ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná

Harmonogram:

do 9:15
9:15-9:30
9:30

Organizace:

Dle přihlášených družstev a po poradě vedoucích.

Postup:

Do krajského kola 12. dubna 2018 v Opavě, postupuje družstvo z 1. místa.

Pravidla:

Soutěží se dle pravidel basketbalu ČBF a soutěžního řádu. Každé družstvo
má maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí, sadu rozlišovacích dresů s čísly.

Míče:

Hoši hrají s míči velikosti 7.

Ceny:

Vítězná družstva okresních kol obdrží diplom a drobné věcné ceny.

Přihlášky:

Emailem na adresu organizátora Mgr. Petra Šupola - petr.supol@post.cz, v kopii
na adresu – martin.blaton@mendelova.cz do středy 4. 4. 2018, 20:00.

Poznámky:

Vysílající složka ručí za zdravotní stav závodníků. Každý pedagog nese
zodpovědnost za své družstvo a případné poškození cizího majetku bude škole, jejíž
žáci majetek poškodili, naúčtováno v plné výši. Za cenné věci pořadatel neručí
a nedoporučuje brát s sebou. Soutěžící si s sebou vezmou kartu pojišťovny.

Startovné:

Pro nečleny AŠSK – 300,- Kč za druţstvo
Pro členy AŠSK – 100,- Kč za druţstvo

Martin Blatoň
místopředseda
OR AŠSK Karviná

prezence
porada, losování
zahájení soutěže

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŢ A SOUPISKA
Věková
kat.

Název soutěţe

Hoši/dívky

OK Basketbal 2018
Školní k.
Okrskové k.
Název školy (ŠSK )

Okresní k.
krajské k.
Adresa (ulice, psč, obec), telefon

Vedoucí, trenér (jména)

Adresa (ulice, psč, obec)

Poř.
číslo

Soutěţící
(příjmení, jméno)

Rep. fin.

Rok narození

Jiné

Rok narození

Číslo dresu

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
V ______________________
dne: __________
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky
denního studia školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků není
osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.
-------------------------------------------------------------------Potvrzení příslušné
rady AŠSK ČR

registrační číslo klubu AŠSK ČR

Razítko a podpis ředitelství školy:

