KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

PROPOZICE -

BASKETBAL

POŘADATEL:

OR AŠSK Kladno, Jiřího Voskovce 3071, Kladno
a Základní škola Kladno, Moskevská 2929, Kladno, 272 04

KONTAKTNÍ OSOBY:

Mgr. Robert Fritsch 732720214 robert.fritch@centrum.cz
Mgr. Romana Müllerová 608405647 rmullerova@centrum.cz

TERMÍN:

7.4. 2009

MÍSTO KONÁNÍ:

ZŠ Kladno,Moskevská 2929, Kladno
ZŠ Kladno, Brjanská 3078, Kladno
SH, Sportovců 817, Kladno

KATEGORIE:

IV. hoši 8.-9. ročník ZŠ(1995 – 93)

PŘIHLÁŠKY:

do čtvrtka 2.4. 2009 e-mailem na rmullerova@centrum.cz

LOSOVÁNÍ:

Provede OR AŠSK Kladno v pátek 3.4.2009 na základě
přihlášených družstev. O skupinách budete informování
prostřednictvím e-mailu, kde bude přiložena mapka haly ve
které hrajete.

PREZENTACE:

8:00 - 8:40 v hale do které jste byli nalosováni.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: Bude provedeno v každé hale zvlášť v 8:45
POUČENÍ:

Semifinále a finálová skupina bude sehrána na Základní škole
Kladno, Moskevská 2929. Každé družstvo má max. 12 hráčů,
vedoucího, 2 sady dresů různé barvy

PRAVIDLA:

Hraje se podle pravidel České basketbalové federace a
soutěžního řádu AŠSK. Hráč může mít pouze 4 osobní chyby.
Hrací doba je 2x10min. hrubého času (čas stojí při time outu a
trestných hodech.), 2 min druhého poločasu se stopují podle
pravidel ČBF, 1 time out na poločas.
Hraje se ve třech skupinách každý s každým. Při nerozhodném
výsledku se prodlužuje hrací doba o 3min. Pokud ani poté není
určen vítěz - hází každý hráč na hřišti po jednom TH a poté
kdokoliv po jednom TH „náhlá smrt“. Při rovnosti bodů ve
skupině rozhoduje o pořadí:
1. vzájemné utkání
2. větší rozdíl bodů
3. více nastřílených bodů

SOUTĚŽNÍ SYSTÉM:

Semifinále hrají křížem 1.A – 2.B, 1.B – 2.C, 1.C – 2.A,
Vítězové postupují do finálové skupiny o 1.-3. místo kde hrají
každý s každým. Max. počet účastníků je 13.
Soutěžní systém může být upraven na základě jiného počtu
přihlášených družstev.
TECHNICKÁ KOMISE:- (ředitel soutěže, rozhodčí, 2 vylosovaní učitelé – řeší veškeré
protesty a nesrovnalosti)
- protesty se podávají do 15 min po skončení utkání
s vkladem Kč 300,DOPRAVA:

není zajištěna

CESTOVNÉ:

se neproplácí

PODMÍNKY: - vedoucí školního týmu předloží vyplněnou soupisku s čísly hráčů
potvrzenou ředitelem školy, který odpovídá za pravdivost údajů (v případě
nesrovnalostí či oprávněného protestu bude družstvo diskvalifikováno)
- každý závodník musí mít u sebe kartičku pojištěnce
- neberte s sebou cenné věci, pořadatel neručí za případné ztráty!!!

DOZOR:

Dozor nad žáky po celou dobu soutěže zajišťuje vysílající škola

