Okresní rada AŠSK Nový Jičín
vydává

PROPOZICE
krajského finále

B A S K E T B A L U D Í V E K SŠ
Typ soutěže „B“

Nový Jičín
pátek 16. listopadu 2018

PROPOZICE
A. Všeobecná ustanovení
Vyhlašovatel : MŠMT ČR soutěž typu „B“
Pořadatel : KSVČ JUVENTUS Karviná, KR AŠSK MSL kraje
Organizátor: z pověření KR AŠSK ČR MSL organizuje OR AŠSK ČR Nový Jičín
ve spolupráci s Mendelovou SŠ Nový Jičín
Termín: pátek 16. listopadu 2018
Místo konání : Basketbalová hala Nový Jičín (u bazénu)
Org. pracovníci: Mgr. David Žlebek, učitel Tv Mendelova SŠ NJ
Účastníci: vítězná družstva okresů MSL kraje v kategorii dívek D V.
Přihlášky: viz příloha 2, e-mailem, do úterý 13. 11. 2018 e-mail: tondasle@atlas.cz
Prezence: v uvedený hrací den do 9,00 hodin v hale BK Nový Jičín
Účastnický poplatek: se nehradí
Jízdné: hradí škola, případně vysílací organizace
Stravování: pořadatel nezajišťuje, 150 m od haly market Lidl
Upozornění : Účastníci jsou pojištěni proti krádežím a úrazům. Škola zodpovídá za zdravotní
stav účastníků, kteří mají mít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny. Poškození
cizího majetku bude naúčtováno v plné výši škole, jejíž žáci škodu způsobili.

B. Technická ustanovení
Startují: dvanáctičlenná družstva dívek z jedné SŠ nebo Gymnázia denního studia
nar. 1999 – 2003, obě podmínky musí být splněny současně
vedoucí družstva starší 18 let, odpovídá za chování družstva po celou dobu turnaje
.
Podmínky účasti: soutěž je organizována podle všeobecných podmínek AŠSK ČR a těchto propozic
soupiska družstva (viz. Příloha 1), potvrzená ŘŠ – odevzdaná u prezence jednotné dresy s čísly + vlastní
míč, kvalitní obuv,
Systém soutěže: bude určen podle počtu přihlášených družstev
Pravidla: hraje se podle mezinárodních pravidel basketbalu a těchto propozic,
Soutěžní komise: ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, zástupce družstev
Protest: do 5 minut po utkání, vklad 200 Kč, který v případě neuznání protestu propadá pořadateli
Rozhodčí: kvalifikovaní rozhodčí OBS Nový Jičín
Vyhodnocení: družstva obdrží diplom, první tři poháry + drobnou věcnou cenu
Postup: soutěž pokračuje kvalifikací na republikové finále skupiny „E“ 11. 12. 2018 v Ostravě
Mgr. Zdeňka Grinvalská
Odd.před.a sport.soutěží
KSVČ JUVENTUS Karviná

Mgr. David Žlebek
ředitel turnaje

Mgr. Tonda Slezák
předseda OR AŠSK ČR

příloha 1)

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

BASKETBAL
16.11.2018

Krajské finále

Název školy (ŠSK )

Nový Jičín

Věková
kat.

Hoši/dívky

V.

DÍVKY

Adresa (ulice, psč, obec), telefon

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec)
Poř.
číslo

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Rok narození

Rok
narození

Třída

číslo
dresu

Poznámka

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.

Razítko a podpis ředitelství
školy:

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

Škola je - není

členem AŠSK

Příloha 2)

Závazná

přihláška

na krajské finále v basketbalu dívek kat. V.
přihlašujeme
Okres ______________________________________________________________________
Škola ________________________________________________ psč __________________
Jméno vedoucího ______________________________________ telefon _______________
E-mail na vedoucího _________________________________________
Způsob dopravy : (vlak, autobus linka, autobus vlastní, osobní auta, aj.)______________________________________
Poznámky :

_____________________________
Podpis a razítko ředitelství školy
Nemusí být!!!!!!!!!!!!!

Termín : do 13. 11. 2018
Přihlášku zašlete E-mailem na adresu: tondasle@atlas.cz

