Asociace školních sportovních klubů
klub ČR

vee spolupráci s MŠMT a ZŠ Na Výsluní
Brandýs nad Labem

pořádá
řádá kvalifikaci skupiny „B“
„
na Republikové finále AŠSK ČR
Č
v basketbale v kategorii IV.
IV
chlapců a dívek
( Plzeňský
lzeňský, Jihočeský a Středočeský 1 )

A. Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

1.

termín konání:

2.

místo konání:

ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem a KR AŠSK
Středočeského kraje a OR AŠSK Praha – východ,
Havlíčkova 691, Čelákovice

úterý 12. dubna 2016

3.

ZŠ Na Výsluní, Kostelecká 1750, Brandýs nad
Labem
začátek kvalifikace: prezence 9:30 – 9:50 hod., začátek v 10:00 hod

4.

kategorie :

5.

organizační výbor:

ředitel – Mgr. Jiří Mašín
sekretář – Eva Bukačová

6.

přihlášky:

zasílejte emailem do 8.4.2016
e-mail : bukacka@seznam.cz Eva Bukačová
mobil: 603724237
Přihláška musí obsahovat zpětný kontakt na
vedoucího družstva/ e-mail, mobil/

7.

účastníci :

skupina „B“ – vítězové Plzeňského, Jihočeského
a Středočeského1 kraje

8.

prezence:

začátek v 9:30-9:50 hodin, vedoucí předloží originál
soupisky družstva potvrzenou krajskou radou a
ředitelem školy.

9.

úhrada:

družstva startují na vlastní náklady (není hrazeno
ubytování, stravování, jízdné), nečlenské družstvo
AŠSK platí startovné 200,-Kč za družstvo

10.

podmínky:

Každý účastník musí mít kartičku pojištěnce.
Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po
celou dobu soutěže vysílající škola!!!

IV. kategorie – žáci a žákyně ZŠ
ročníky narození 2002, 2001, 2000, 1999, žáci jedné
školy

B. Technická ustanovení
1.

Podmínky účasti:

soutěž je řízena podle všeobecných podmínek AŠSK
ČR. V družstvech mohou startovat pouze žáci
příslušné školy s věkovým omezením na soupisce
potvrzené ředitelem vysílající školy. V případě
změny hráčů a hráček na soupisce je vedoucí družstva
povinen předložit aktuální potvrzenou soupisku i
s čísly hráčů a hráček ( max. 12 + 2 vedoucí na
soupisce ).

2. Materiální zabezpečení : každé družstvo musí mít 1 sadu dresů s čísly
(čísla uveďte na soupisce do kolonky poznámka),
2 vlastní míče na rozcvičení. Soutěž se bude hrát
na palubovce (nutná obuv se světlou podrážkou
nebo basketbalová obuv)
3. Soutěžní komise:

zástupce AŠSK: Eva Bukačová
ředitel soutěže: Mgr. Jiří Mašín
zástupce účastníků CH. a D.

4. Protesty:

případnou námitku podává vedoucí družstva
písemně do 20 min. po skončení zápasu řediteli
soutěže s vkladem 400,- Kč. V případě zamítnutí
propadá vklad pořadateli.

5. Startují:

dvanáctičlenná družstva chlapců a dívek jedné školy.
Doprovod družstva tvoří vedoucí -max. dva vedoucí.
Alespoň jeden z nich musí být starší 18 let a
v pracovně právním vztahu se školou.

6. Pravidla:

hraje se podle pravidel ČBF, soutěžního řádu a
tohoto rozpisu
Odlišnosti specifikuje výtah pravidel v manuálu
AŠSK ČR.

7. Systém soutěže:

družstva hrají systémem každý s každým, hrací doba
4x6 minut čistého času (prodloužení hrací doby možno
domluvit na technické poradě)

Stanovení pořadí : 1)
2)
3)
4)
8. Upozornění:

9. Postup:

počet bodů (vítězství 2b, prohra 1b)
poměr dosažených /obdr. bodů
vyšší počet dosažených bodů
los

Startující družstva jsou povinna zúčastnit se oficiálního
zahájení a zakončení soutěže. Pokud tuto podmínku
nesplní, budou v oficiální výsledkové listině zařazena
na konec mimo pořadí. Mimořádné situace řeší
soutěžní komise s ředitelem soutěže.
Pokud se nominované družstvo za kraj (postupující
z kvalifikace) nedostaví na RF bez písemné
prokazatelné omluvy zaslané nejpozději 3 dny před
konáním RF (faxem, e-mailem) a příslušný kraj
nepošle náhradu, je původně nominované družstvo
povinno uhradit pořadateli náklady spojené s přípravou
jeho startu.
Účastníci kvalifikace nejsou pojištěni proti úrazům a
krádežím. VV AŠSK ČR doporučuje účastníků, aby si
uzavřeli individuální pojištění.

Vítězná družstva mají právo startovat
na republikovém finále v Jindřichově Hradci 26. – 27. 4. 2016

Václav Lešanovský,v.r
garant basketbalu AŠSK ČR

Eva Bukačová
OR AŠSK Praha - východ

