Asociace školních sportovních klubů České republiky

PROPOZICE
Okresní kolo v basketbale kat. III. D + H

3. března 2020

Trutnov

PROPOZICE–BASKETBAL
Okresní kolo
Chlapci + Dívky - kategorie III.
A/ Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Z pověření OR AŠSK ČR Trutnov p. s., technicky zajišťuje
ZŠ V Domcích Trutnov.

Soutěž:

Vyhlášená MŠMT ČR v kategorii „B“

Místo konání:

Tělocvična ZŠ V Domcích Trutnov

Termín konání:

3. března 2020 (úterý) – mladší žákyně
3. března 2020 (úterý) – mladší žáci

Kategorie:

Soutěž je určena pro žáky a žákyně 6. – 7. tříd a příslušné ročníky
víceletých gymnázií.
Viz: Termínový kalendář AŠSK ČR str. 7

Přihlášky:

Nejpozději do 28. února (pátek) pouze písemně nebo e-mailem:
OR AŠSK ČR Trutnov
Jiří Skuček
Tichá 523
541 02 Trutnov
e-mail: sku.j@seznam.cz
Přihláška musí obsahovat přesný tj. úplný název školy (bez zkratek),
kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon-mobil, e-mail)

Soupisky:

Soupisku na předtištěném formuláři (vzor č. 1 ŠZ DVPP) potvrzenou
ředitelem školy, řádně tj. úplně vyplněnou odevzdá vedoucí družstva při
prezenci. Název školy musí být dle zřizovací listiny + IČO školy.
Zapsat lze pouze 12 hráčů (chlapci, dívky). Úprava, doplňování
soupisky není přípustné

Účastníci:

Řádně a včas přihlášená družstva okresu Trutnov

Prezence:

8.00 do 8.30 hod. v tělocvičně ZŠ V Domcích Trutnov

Zahájení:

8.30 hodin
8.35 hodin
8.45 hodin
13.00 hodin

porada vedoucích družstev
nástup družstev,upřesnění pravidel,hracího systému
zahájení turnaje
ukončení turnaje

Finanční zabezpečení:
Poskytuje se úhrada jízdného hromadným dopravním prostředkem
s výjimkou MHD. (jednosměrná jízdenka s datem odpovídajícím
konání soutěže. V případě hromadné jízdenky, musí být zřejmé, za jaký
počet účastníků, je hrazena).
Na základě Výměru MF ČR č.02/2018 platí od 1. 9. 2018 změny
v Tarifu IDOS, která se týkají dětí, žáků, studentů a seniorů starších
65 let. Je žádoucí, aby vedoucí družstev toto výrazné finanční
zvýhodnění jízdného při účasti na soutěžích plně využívali.
Bezpečnost účastníků: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající
škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. (Vyhláška MŠMT ČR č.
55/2005 § 7 odst. 2
Zdravotní a úrazové pojištění účastníků:
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům a krádežím a ani ztrátám. Výkonný
výbor AŠSK ČR doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění.

B/ Technické ustanovení
Vysílající organizace: Garantuje, že zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci byli
informováni o poskytnutí osobních údajů potřebných pro účely
organizování soutěží a přehlídek – dispozici https://soutezekhk.cz.třetím osobám v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Podmínky účasti:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR.
V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým
omezením, zapsaní na soupisce potvrzené ředitelem školy. Hráči musí
mít sebou kartičku zdravotní pojišťovny. Družstva jsou povinna
účastnit se zahájení a zakončení turnaje. Při nedodržení této podmínky
budou hodnocena mimo pořadí.
1) Družstvo je složeno z žáků jedné školy
2) Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Materiální zabezpečení:
Každé družstvo si zajistí vlastní míč na rozehrání.
Pořadatel nebude v žádném případě půjčovat!!!
Družstva musí mít jednotné očíslované dresy a sportovní obuv, která
nezanechává stopy na podlaze.
Soutěžní komise:

ředitel soutěže
zástupce účastníků (zvolený na technické poradě)
hlavní rozhodčí

Protesty:

Podává vedoucí družstva písemně do 20 minut po skončení zápasu
řediteli soutěže s vkladem 300,-Kč. V případě zamítnutí propadá vklad
pořadateli. O námitkách rozhodne soutěžní komise do 30 minut od
podání protestu.

Startují:

Družstvo tvoří maximálně 12 hráčů, kteří splňují podmínky uvedené
v termínovém kalendáři AŠSK str. 7
Soutěž se hraje podle platných pravidel basketbalu a soutěžního řádu
AŠSK ČR.
Pořadatel si vyhrazuje právo některá pravidla upravit s ohledem
na zajištění hladkého průběhu turnaje. Vedoucí družstev budou
se zásadními úpravami seznámeni na zahajovací poradě.

Pravidla:

Systém soutěže:

Bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev

Stanovení pořadí:

1. Počet bodů
2. Výsledek ze vzájemného zápasu (malá tabulka)
3. Rozdíl skóre
4. Větší počet vstřelených košů

Rozhodčí:

Zajistí pořadatel

Příspěvek účastníků: není stanoven.
Postup:

Ceny:

První družstvo má právo startovat v krajském kole. (23. 4. chlapci a
8. 4. 2020 dívky v Nové Pace)
Každé družstvo obdrží diplom. Družstva na 1-3. místě věcné ceny

Důležité upozornění:
Družstva jsou povinna zúčastnit se společného zahájení a zakončení. Pokud tak neučiní,
budou hodnocena mimo pořadí turnaje!!

Jiří Skuček
Předseda OR AŠSK ČR Trutnov p.s. – ředitel soutěže

Předpokládané ukončení turnaje mezi 13.00 - 14.00 hodin.

