OR AŠSK Nymburk, Krajský úřad Středočeského kraje a DDM Symfonie
Poděbrady
vyhlašují

krajské kolo basketbalu chlapců středních škol okresu Nymburk
Pořadatel:

DDM Symfonie Poděbrady, Za Nádražím 56, 290 01

Datum konání:

4. 12. 2012 - úterý

Místo konání:

Nymburk – (COP – V kolonii 1804, Nymburk)

Ředitel soutěže: Mgr. Marek Vondráček
Prezentace:

8.30 hod. – 8.50 hod.

Zahájení:

9.00 h

Kategorie:

VI. A
VI.A – 9. ročník ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ, (1996, 1997, 1998)

Pravidla:

Hraje se podle pravidel basketbalu a soutěžního řádu AŠSK ČR.
Další podmínky uvedeny v manuálu AŠSK na str. 37. Systém
bude určen podle počtu přihlášených týmů.

Obecné podmínky: Obecné podmínky pro soutěže jsou uvedeny v manuálu
AŠSK pro školní rok 2012/2013 na str. 11. -27.
Soupiska:

Vyplněnou a ředitelem školy potvrzenou soupisku přivezte na
turnaj.

Přihlášku:

Zasílejte do pátku 30. 11. 2012 P. Špeldové na email:
speldovap@ddmpodebrady.cz nebo volejte 608 940 064.

Podmínky:

Nutné vybavení: sada dresů s čísly, míč na rozcvičení.
Každý soutěžící musí mít u sebe kartičku pojištěnce.
Do turnaje nebude připuštěno žádné družstvo bez řádné
přihlášky.
Cestovné se neproplácí.
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PŘIHLÁŠKA NA SPORTOVNÍ SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název soutěže

Basketbal SŠ – VI.A – krajské kolo
Název školy (ŠSK )

Adresa (ulice, psč, obec), telefon

Vedoucí, trenér (jméno)

Adresa (ulice, psč, obec)

Poř.
číslo

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Datum narození

Třída

Věková
kat.

Hoši/dívky
Chlapci

datum

4. 12. 2012

Poznámka, podpis žáka

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

V:
dne:

Razítko a podpis ředitelství
školy:

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.
Přihlášky se na adresu pořadatele posílají elektronicky, při prezenci se
předkládají v papírové podobě s podpisem ředitele školy a razítkem školy
Účastníci soutěže a jejich zákonní zástupci byli ve svých vysílajících organizacích
seznámeni a souhlasí se zveřejněním výsledkové listiny a s použitím fotografií v
souvislosti s pořádanými soutěžemi.
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