Asociace školních sportovních klubů ČR
PROPOZICE
Krajské kolo - košíková dívky III. kat.
A/ Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Z pověření KR AŠSK Středočeského kraje technicky zajišťuje
OR AŠSK Mladá Boleslav

Termín:

čtvrtek 5. května 2011

Místo:

tělocvičny 9. ZŠ Mladá Boleslav
ul. 17. listopadu (škola s hvězdárnou)

Kategorie:

III. - mladší žákyně:
1) 6. – 7. ročník ZŠ, prima a sekunda osmiletých gymnázií
2) ročníky narození 1997, 1998, 1999
- obě tyto podmínky musí být splněny současně

Ředitel soutěže:

Květa Ječná

Přihlášky:

do pátku 29.4. – kveta.jecna@quick.cz
604549637

Soupisky:

Na předepsaném formuláři (č.1 manuál str. 108) odevzdá
vedoucí družstva při prezenci.
Soupiska musí být potvrzena ředitelem vysílající školy.

Prezence:

V den konání od 8.30 do 9 hod.

Účastníci:

Družstvo má maximálně 12 hráčů . Vedoucí družstva musí být
v pracovně právním vztahu se školou a zároveň starší 18 let.

Postup:

První dvě družstva mají právo startovat v kvalifikaci na
republikové finále.

Finanční náležitosti:

Družstva startují na vlastní náklady.

Dozor nad žáky:

Zdravotní zabezpečení
a úrazové pojištění:

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu
soutěže vysílající škola.

Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům,
krádežím ani ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci
uzavřeli individuální úrazové pojištění.
Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci s
sebou musí mít průkazku zdravotní pojišťovny

B/ Technické ustanovení
Podmínky účasti:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK
ČR. V družstvech mohou startovat pouze hráčky příslušné školy
s věkovým omezením zapsaným na soupisce potvrzené
ředitelem školy.

Materiální zabezpečení:

Družstvo musí mít sadu dresů, vhodnou obuv do tělocvičny,
která nezanechává na podlaze černé čáry,
a vlastní míč na rozcvičení.

Protesty:

Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 15 minut po
ukončení zápasu řediteli soutěže s vkladem 200.- Kč. Při
zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli.

Pravidla:

Podle pravidel basketbalu a soutěžního řádu AŠSK ČR.

Systém soutěže:

Hraje se ve dvou skupinách každý s každým,
dále zápasy o konečné pořadí.

Losování:

Při poradě vedoucích družstev.

Hrací doba:

2 x 10 minut hrubého času
2 minuty přestávka mezi poločasy
1 oddechový čas v každém poločase

Rozhodčí:

Zajišťuje pořadatel.

Ceny:

Každé družstvo obdrží diplom. První tři družstva věcné ceny.

Mgr. Iva Kollinová
ředitelka školy

Mgr. Květa Ječná
ředitelka soutěže

