PROPOZICE
BASKETBALU dívek kategorie VI.B
Krajské finále MSL kraje
A.Všeobecná ustanovení
Vyhlašovatel : MŠMT ČR – soutěž typu „C“
Pořadatel :

OR AŠSK Nový Jičín,

Garant KF :

Tonda Slezák, tondasle@atlas.cz, 602 566 049

Organizátor :

David Žlebek, Mendelova SŠ Nový Jičín,

Termín finále :

pátek 26. října 2018

Místo :

Hala Basketbalového klubu Nový Jičín (u krytého bazénu NJ)

Kategorie :

Dívky kat. VI. B (dívky ZŠ, G, SŠ narozené 2001 - 2004)

Přihlášky :

do 24.10.2018 (viz příloha 1)

Účastnický příspěvek :

Mendelova SŠ Nový Jičín

200,- Kč na družstvo pro nečleny AŠSK

Cestovné :

Družstva cestují na vlastní náklady

Účastníci :

Vítězové okresních kol MSL kraje (VI.B narození 2001 - 2004))

Časový harmonogram :

8,00-8,45
9,00 hod
14,00 hod

příjezd účastníků, prezence, tech. porada,
začátek prvního utkání
ukončení turnaje, předání cen a diplomů

B. Technická ustanovení
Podmínky účasti : Soutěž probíhá podle všeobecných podmínek AŠSK a těchto propozic.
Žáci z jedné školy, včas zaslaná přihláška, řádně vyplněná soupiska družstva ,
opatřená razítkem a podpisem ředitelství školy (viz.příloha 2) Hráčky musí
mít občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny !
Materiální vybavení:

jednotné dresy (lépe dvě sady s čísly 4 - 18) , vhodná sportovní obuv,

Rozhodčí :

zajišťuje organizátor u OBS Nový Jičín

Protesty : do 10 minut po utkání s vkladem 200 Kč, který při zamítnutí propadá pořadateli
Startují :

družstvo tvoří max. 12 hráčů z jedné školy a max. 2 vedoucí (viz příloha)

Pravidla :

hraje se podle mezinárodních pravidel basketbalu a těchto propozic

Systém soutěže : bude určen podle počtu přihlášených družstev,
Ceny :

Všechna družstva dostanou diplom, první tři dárkové balíčky, vítěz pohár a
propozice kvalifikace skupiny „E“, která se koná v Ostravě

Pojištění :

Účastníci nejsou pojištěni proti úrazům. Vysílací organizace ručí za zdravotní
stav účastníků. Každý pedagog nese odpovědnost 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 je brát s sebou.
Mgr. David Žlebek
ředitel soutěže

Tonda Slezák
garant soutěží okresu Nový Jičín

příloha 1
Závazná přihláška
na krajské finále v basketbalu dívek ISF kategorie D VI. B
(Dívky narozené 2001 – 2004)
Okres :______________________________________________________________________
Škola :________________________________________________ psč :__________________
Jméno vedoucího :______________________________________ telefon :_______________
E-mail : vedoucího nebo školy :________________________________________________
Způsob dopravy : (vlak, autobusová linka, autobus vlastní, osobní auta, aj.)______________________________________

__________________________________
razítko, podpis ředitele školy

__________________________________________________________________________
Přihlášku zašlete do 24. 10. 2018 na adresu : Tonda Slezák, 742 54 Bartošovice 135
E-mail : tondasle@atlas.cz

Další strana příloha 2)

Příloha 2)

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název soutěže

BASKETBAL
26. 10. 2018

Krajské finále

Nový Jičín

Školní k. Okrskové k. Okresní k. krajské k.
Rep. fin.
Název školy (ŠSK )
Adresa (ulice, psč, obec), telefon

Věková
kat.

Hoši/dívky

VI. B

DÍVKY

Jiné

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec)

Poř.
číslo

Soutěžící
(příjmení, jméno)

(2001 - 2004)

Rok
narození

Rok narození

Třída

Číslo
dresu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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.

--------------------------------------------------------------------

Čestné prohlášení : Jsme - nejsme

členy AŠSK

Razítko a podpis ředitelství
školy:

