Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691, tel.326/991217
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU
KRAJSKÁ RADA ASOCICE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ

KRAJSKÉ KOLO V BASKETBALU CHLAPCŮ
IV. kategorie – SPORTOVNÍ LIGA ZŠ
Datum konání :
Místo :
Prezence :
Zahájení :
Ředitel soutěže :
Kategorie :

Účastníci :
Družstva
Pravidla :
Hrací systém :
Ceny :
Pořadí :

Přihlášky :

Cestovné :
Podmínky :

17. března 2015 - úterý
ZŠ Na Výsluní Brandýs n./L. Kostelecká
v 9.00 hodin v kabinetě TV
v 9.15 hodin
Mgr. Jiří Mašín
IV. žáci roč. nar. / 2001,2000,1999, 98 /
6. – 9. třídy + odpovídající ročníky víceletých
gymnázií
každé družstvo má maximálně 12 hráčů
startují na společnou soupisku potvrzenou ředitelstvím
ZŠ , G.
hraje se podle pravidel basketbalu
ČBFa soutěžního řádu
hrací doba a systém soutěže bude určen podle počtu
přihlášených – na místě soutěže
vítězové obdrží ceny a diplomy
a postupují do kvalifikace
určují tato kritéria počet získaných bodů
výsled. vzájem. utkání
lepší skóre
telefonicky nebo emailem do 13. března 2015
E. Bukačová , tel. 326/991217, fax : 326/995959
e-mail – bukacka@seznam.cz , 603/724237
nebude hrazeno
- pedagogický dozor vysílající školy /organizace/
zodpovídá za kázeň a bezpečnost celého družstva

Eva Bukačová
MDDM Čelákovice

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název, datum a místo konání akce

Věková
kat.

Školní k. Okrskové k. Okresní k.
Krajské k.
Kvalifikace
Název školy (ŠSK )
Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon

Vedoucí, trenér (jména)

Poř.
číslo

Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Rok narození

Třída

chlapci/dívky

Republikové finále

Rok
narození
Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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 ředitele školy
Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR

registrační číslo klubu AŠSK ČR

Čestné prohlášení zúčastněné školy, že:
(nehodící se škrtněte)
JE
NENÍ

