3.ZŠ SLANÝ
poĜádá

KRAJSKÉ KOLO
V BASKETBALE
Datum:

26.dubna 2007

Prezentace:

8.00, vedoucí pĜedloží originál
soupisku družstva, potvrzenou Ĝeditelem školy.

Místo:

tČlocviþna 3.ZŠ Slaný, zimní stadion Slaný

VČkové kategorie:

PĜihlášky :

– hoši - 8.-9. roþník – 1993,1992,1991
tercie a kvarta víceletých gymnázií
mohou startovat pouze žáci pĜíslušného
roþníku a pĜíslušného roku narození, pĜiþemž
obČ tyto podmínky musí být splnČny souþasnČ.
Termín odeslání nejpozdČji do 19.4. 2007 na adresu :
3.ZŠ Slaný, Rabasova 821
Tel. : 312 510 020, fax : 312 510 034
E-mail : reditel@3zsslany.cz
Do turnaje budou zaĜazena pouze ta družstva, která potvrdí svou
úþast pĜihláškou.

Úþastníci :

Postupující z okresních kol

Podmínky :

Úþastníci soutČží a sportovních akcí poĜádaných asociací nejsou
pojištČni proti úrazĤm, krádežím ani ztrátám.
Dozor nad studenty zajišĢuje v plném rozsahu
po celou dobu vysílající škola !!!!

Zabezpeþení :

Každé družstvo musí mít 2 sady dresĤ s þísly
(þísla uvećte na soupisce do kolonky poznámka ),
vlastní míþ na rozcviþení. V tČlocviþnČ nesmí hrát hráþi v obuvi
s þernou (þi jinou „špinící“) podrážkou.

Protesty:

PĜípadnou námitku podává vedoucí družstva
písemnČ do 20 min. po skonþení zápasu Ĝediteli
soutČže s vkladem 500,- Kþ. V pĜípadČ zamítnutí
propadá vklad poĜadateli.

Systém soutČže :

O herním systému rozhodne poĜadatel na základČ poþtu
pĜihlášených družstev

Pravidla :

Hraje se podle pravidel basketbalu ýBF.
Hrací doba je 2 x 8 minut hrubého þasu
(poslední 2 minuty zápasu þas þistý)

IV. kategorie

Mgr.Martin Hrabánek
Mgr.Radomír Jánský

VZOR č. 1
ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBU ČESKÉ REPUBLIKY

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

Košíková

Věková
kat.

Hoši/dívky

IV.

hoši

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

Rok narození

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

Poř.
číslo

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Datum
narození

Třída

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
V e _____________

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:

-------------------------------------------------------------------Potvrzení příslušné
rady AŠSK ČR

registrační číslo klubu AŠSK ČR

Pozn.: vyplněnou přihlášku zašlete v termínu organizátorovi soutěže, u postupových soutěží ji musí potvrdit příslušná rada AŠSK (klub ) .

