
 

Asociace školních sportovních klubů České republiky 

 

 
 

 

 

P R O P O Z I C E 

 

 

Okresní kolo v basketbale kat. V. D + H  

 

9. listopadu 2021   

Hostinné    
  

             
   



P R O P O Z I C E – B A S K E T B A L 
Okresní kolo 

Chlapci + Dívky - kategorie V. 
 
 Všeobecná ustanovení 

 

Soutěž:   Typ „B“ vyhlášená MŠMT ČR  

 

Pořadatel:                    OR AŠSK ČR Trutnov 

 

Technické zajištění:    Z pověření OR AŠSK ČR Trutnov p. s., technicky zajišťuje 

                                   OR AŠSK ČR Trutnov p. s + ZŠ Hostinné, K. Klíče 

 

Termín konání:  9. listopadu 2021 (úterý) 
 

Místo konání:   Městská sportovní hala Hostinné 

   Tyršové sady 379 

   Hostinné, 543 71  

 

Kategorie:  Soutěž je určena pro žáky SŠ a příslušné ročníky víceletých 

gymnázií denního studia.   

 

Ředitel soutěže:  Skuček Jiří 

 

Účastníci:                   Startují řádně přihlášená družstva SŠ a SOU okresu Trutnov 

 

Přihlášky:   Do 5. 11. 2019 na e-mail: sku.j@seznam.cz   

- na pozdější přihlášky nebude brán zřetel 

 

Soupisky:  Soupisku na správném předtištěném formuláři potvrzenou ředitelem 

školy, řádně tj. úplně vyplněnou odevzdá vedoucí družstva při prezenci. 

Zapsat lze pouze 12 hráčů/hráček. Před zahájením turnaje není 

přípustné upravovat a doplňovat soupisku. Každá změna musí být 

potvrzená ředitelem školy!!!!! 

 

Soupiska musí obsahovat přesný tj. úplný název školy (bez zkratek), IČO, 

kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail) – vyplněná na PC 

Řádně vyplněnou bezinfekčnost dětí + vedoucích.   

 

Splnění bezinfekčnosti je povinen kontrolovat organizátor akce a osoba, které se 

chce akce účastnit, je povinna splnění podmínek prokázat; jestliže neprokáže, 

organizátor akce jí nesmí na akci vpustit!!!!!!!!. 

 
Postup:  Vítězné družstvo má právo startovat v krajském finále 23. 11. 2021 

chlapci v Nové Pace a ????? dívky v Hradci Králové. 

 

 

mailto:sku.j@seznam.cz


Rámcový časový 

pořad:    8:00 – 8:30  prezence družstev 

8:35   porada vedoucích  

8:40  nástup družstev, zahájení 

8:45  zahájení turnaje, vzájemná utkání 

12:00     zakončení turnaje nástupem družstev a vyhlášení vítězů 

 
Pozn.: - pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu  

 

 

Příspěvek účastníků:  Není stanoven 

Finanční náležitosti:  Členům družstva a vedoucím (max. 2 osoby) uvedeným na soupisce, 

bude proplaceno jízdné. POZOR – bude proplacena pouze 

jednosměrná společná jízdenka. Nelze předložit/proplatit jízdenku 

zpáteční 

Dozor nad žáky:  Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu turnaje 

vysílající škola pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 

(Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2) 

 

Zdravotní zabezpečení 

a úrazové pojištění:  Účastníci akce nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. VV 

AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové 

pojištění. Za zdravotní způsobilost žáků odpovídá vysílající škola 

 

Šatny:  Šatny nejsou uzamykatelné. Pořadatel neručí za osobní věci účastníků.  

 

 Technické ustanovení 
 

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. 

 

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.1písm. f) GDPR 

   Rovněž garantuje, že každý účastník uvedený na soupisce, 

respektuje protiepidemiologická opatření MZ ČR. 

 

 

Mater.zabezpečení:  Každé družstvo musí mít 2 sady dresů s čísly – nebo1x rozlišováky 

                                    (čísla uvést na soupisce do kolonky poznámka), vlastní míče na 

rozcvičování (pořadatel nepůjčuje), dále obuv do haly s bílou nebo 

nebarvící podrážkou.                                          
Soutěžní komise:  ředitel soutěže, zástupce účastníků, hlavní rozhodčí 

https://soutezekhk.cz.-/


 

Protesty: Písemně do 20 minut po skončení utkání řediteli soutěže s vkladem 

300,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá. 

 

Družstvo tvoří maximálně 12 hráčů/hráček, doprovod družstva tvoří maximálně 2 

dospělé osoby potvrzenou bezinfekčností, z nichž 1 musí být 

v pracovněprávním vztahu se školou. 

 

Pravidla:  Hraje se dle platných pravidel basketbalu s úpravami dohodnutými na 

poradě vedoucích 

 

Systém soutěže:   a) bude upřesněn dle skutečného počtu přihlášených družstev 

 b) hrací doba bude též určena dle počtu přihlášených družstev 

 

Kriteria pro    Dle pravidel 

stanovení pořadí:         1. počet klasifikačních bodů (2 za vítězství;1za porážku)   

                                     2. vyšší bodový rozdíl z utkání mezi těmito družstvy 

                                     3. vyšší počet dosažených bodů z utkání mezi těmito družstvy 

                                     4. los 

 

Ceny:   Každé družstvo obdrží diplom. Družstva na 1-3. místě věcné ceny 

 

Různé: Hraje se na palubovce nutno obuv se světlou podrážkou, která 

nezanechává na povrchu stopy. 

      

 

Trutnov 11. 10. 2021 

 

 

Jiří Skuček 

            Předseda OR AŠSK ČR TU 

 

 

 

 
 

 

 


