PROPOZICE
Kvalifikace o postup na republikové finále
v basketbalu, kategorie V. chlapci a dívky
Skupina C
Liberecký a Královéhradecký kraj a 2. družstvo
Středočeského kraje
21. ledna 2016, Nymburk
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A Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:
Z pověření Výkonného výboru AŠSK v Praze pořádá OR AŠSK ČR
Nymburk
Adresa sportovní kanceláře
OR AŠSK NYMBURK, Za Nádražím 56, 290 01 Poděbrady
Ing. Pavlína Špeldová, mobil: 608 940 064, e-mail:
speldovap@ddmpodebrady.cz
2. Termín konání:
čtvrtek 21. ledna 2016
3. Místo konání:
Sportovní hala SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk (5 minut od vlakového
nádraží)
4. Kategorie: VI. B
Žáci, žákyně, studenti a studentky jedné základní nebo střední školy s rokem narození:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000. Obě podmínky musí být splněny současně.
5. Přihlášky:
Zasílejte do pondělí 18. ledna 2016
na e-mail: speldovap@ddmpodebrady.cz, info na tel. 608 940 064
Uveďte úplný název školy (bez zkratek), kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon,
e-mail). Přihlášky zaslané po tomto termínu nebudou přijaty.
Pokud se nominované družstvo za kraj nedostaví na kvalifikaci bez písemné, prokazatelné
omluvy zaslané písemně nejpozději 3 dny před konáním kvalifikace a příslušný kraj
nepošle náhradu, je původně nominované družstvo povinno uhradit pořadateli náklady
spojené s přípravou jeho startu.
6. Účastníci:
Skupina C – vítězná družstva z krajských finále v Libereckém a Královéhradeckém kraji
a 2. družstvo Středočeského kraje
7. Prezence:
21. ledna 2016 v 9.00 – 9.30 v prostoru recepce sportovní haly. Vedoucí družstva předloží
soupisku, potvrzenou ředitelem školy a KR AŠSK. (Vzor č. 1. AŠSK)
8. Podmínky:
Družstva startují na vlastní náklady (není hrazeno ani stravování, ani jízdné).
Po celou dobu konání akce nejsou účastníci pojištěni proti úrazům a krádeži. Každý
účastník musí mít kartičku pojištěnce a občanský průkaz. Dozor nad žáky zajišťuje po
dobu akce vysílající škola (Vyhláška MŠMT ČR č. 55 § 7, odst. 2.)
B Technická ustanovení
1. Podmínky účasti:
Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK ČR. V družstvech škol mohou startovat
pouze žáci příslušné školy odpovídající věkem. U víceletých gymnázií žáci příslušné školy
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odpovídající věkem. Dále mohou startovat pouze studenti gymnázií splňující článek 10
všeobecných podmínek pro účast na soutěžích AŠSK (Veřejně prospěšné programy AŠSK, str. 16),
tj. pouze ti studenti, kteří nejsou zařazeni v studijních oborech se specializovanou výukou
basketbalu. Vedoucí předloží při prezenci přihlášku na soutěž a soupisku (vzor č. 1) úplně a

správně vyplněnou a potvrzenou sekretářem příslušné krajské rady AŠSK.
2. Materiální zabezpečení:
Každé družstvo musí mít dvě sady dresů různé barvy s čísly (uvést na přihlášce) a vlastní
míč na rozcvičení.
3. Míče:
Zajišťuje pořadatel.
4. Rozhodčí:
Rozhodčí zajistí pořadatel.
5. Soutěžní komise:
Ředitel soutěže, zástupce účastníků zvolený na technické poradě, hlavní rozhodčí.
6. Protesty:
Je možné podávat řediteli soutěže do 30 minut po skončení utkání s vkladem Kč 500,-,
který v případě zamítnutí protestu propadá. Protest řeší soutěžní komise. Komise pořídí
zápis s rozhodnutím a ten předá vedoucímu protestujícího družstva.
7. Startují:
Startují vítězná družstva krajských finále vyjmenovaných krajů. Družstvo má maximálně
12 hráčů. Doprovod 2 vedoucí starší 18 let, z nichž jeden musí být pedagogickým
pracovníkem školy.
8. Systém soutěžení:
Pořadí utkání
1. utkání A1 – B1 D
3. utkání B1 – C1 D
5. utkání C1 – A1 D

2. utkání A1 – B1 H
4. utkání B1 – C1 H
6. utkání C1 – A1 H

Délka utkání 4x 6 minut čistého času, pět minut přestávka. Mezi zápasy 5 minut přestávka.
Pořadí družstev určí:
- počet bodů (vítěz 2, porážka 1)
- vyšší podíl dosažených a obdržených bodů
- větší počet vstřelených bodů
- los
9. Časový harmonogram:
9.40
porada vedoucích
10.00
1. utkání A1 – B1 D
10.40
2. utkání A1 – B1 H
11.30
3. utkání B1 – C1 D
12.10
4. utkání B1 – C1 H
12.50
5. utkání C1 – A1 D
13.30
6. utkání C1 – A1 H
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10. Zdravotní zabezpečení:
Po dobu konání soutěže je zajištěna zdravotní služba (zdravotník). Účastníci akce nejsou
pořadatelem pojištěni proti úrazu, ani krádežím a ztrátám! VV AŠSK ČR doporučuje
členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění, nebo využili možnosti
zákonného pojištění žáků základních škol a studentů středních škol. Každý účastník je
povinen s sebou mít průkaz pojištěnce.
11. Upozornění:
Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev zúčastnit se zahajovacího i
závěrečného ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku budou družstva
hodnocena mimo
soutěž.
12. Hraje se podle pravidel ČBF a soutěžního řádu
Mgr. Václav Lešanovský
garant basketbalu AŠSK ČR

Ing. Pavlína Špeldová
OR AŠSK NYMBURK

4

PŘIHLÁŠKA NA SPORTOVNÍ SOUTĚŽ
A SOUPISKA
(PREZENČNÍ

LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)

Název soutěže

BASKETBAL V. - KVALIFIKACE
Místo konání

Věková
kat.VI.
B

Hoši/dívky

datum

21. 1. 2016

SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804
608 940 064)

Název školy (ŠSK)
Adresa (ulice,psč,obec)
Vedoucí, trenér (jméno)

Poř.
číslo
1.

(kontakt na organizátora:

Kontakt:
email
telefon

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Datum
narození

Třída

Poznámka, podpis žáka

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy a uvedeného věku. 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.

V:

dne:
Razítko a podpis KR AŠSK:

Razítko a podpis ředitelství
školy:
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