Sportovní liga základních škol
KRAJSKÉ KOLO
BASKETBAL ZŠ 2016
PROPOZICE
KATEGORIE IV. – DÍVKY

BASKETBAL ZŠ
KRAJSKÉ KOLO DÍVEK

Pořadatel:

OR AŠSK Benešov a
ZŠ Benešov, Dukelská 1818

Termín:
Místo:

21. 3. 2016 - pondělí
tělocvična ZŠ Benešov Dukelská 1818

Kategorie:

IV. – starší žákyně – 2002, 2001, 2000, 1999
ZŠ 2. stupeň a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií.
Žák smí v daném školním roce v daném sportu
startovat pouze v jedné věkové kategorii.
Všechny podmínky musí být splněny současně.

Ředitel soutěže:

Mgr. Kunstová Lenka

Přihlášky:

Zasílejte do pátku 17. 3. 2016
na e-mail: kunstova@zsben.cz
nebo volejte: 605554953

Soupisky:

Na předepsaném formulář viz. příloha, odevzdá
vedoucí družstva při prezenci v den konání
od 8,00 – 8,15.
Soupiska musí být potvrzena ředitelem vysílající
školy.

Časový harmonogram: Prezentace - 8:00 - 8:15 h
Porada vedoucích týmů - 8:20 h
Zahájení turnaje - 8:30 h
Vyhlášení výsledků – 14: 00 hod.
Časový harmonogram bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev na
poradě vedoucích zaregistrovaných týmů.
Účastníci:

Družstvo má maximálně 12 hráčů a 2 vedoucí.
Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou
dobu soutěže vysílající škola.
Cestovné se neproplácí.

VEDOUCÍ DRUŽSTVA ZODPOVÍDÁ ZA CHOVÁNÍ SVÉHO TÝMU!

Podmínky účasti:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými
v manuálu AŠSK ČR. V družstvech mohou startovat
pouze hráči a hráčky příslušné školy s věkovým
omezením, zapsané na soupisce, potvrzené ředitelem
školy.

Pravidla:

Hraje se dle pravidel basketbalu a soutěžního řádu
AŠSK ČR.
Systém soutěže a hrací doba závisí na počtu
přihlášených družstev, konkrétní podmínky budou
upřesněny na poradě vedoucích tým před zahájením
turnaje.
Každé družstvo obdrží diplom.

Různé:

Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti
úrazům, krádežím ani ztrátám.
Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola.
Účastníci s sebou musí mít průkazku zdravotní
pojišťovny.
Družstvo by mělo mít 2 sady dresů.
Doporučujeme hodinky, peněženky, mobily nechat u
vedoucího družstva.

