
 
 

 
 

Basketbal mladších žáků a žákyň 
 2018 

 
PROPOZICE 

Okresní kolo 
 

 
A/ Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel:  Z pověření OR AŠSK Plzeň-jih technicky zajišťuje: 

                      ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146 

Termín:  20.03. 2018 (úterý), 8.00 h 

Místo:   Tělocvičny ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 

Kategorie:  Chlapci, dívky 

- kategorie III.  

-          druhý stupeň ZŠ, prima a sekunda osmiletých gymnázií 

- ročníky narození 2006, 2005, 2004 

Ředitel soutěže: Mgr. Ilona Malátová 

Přihlášky:                   Pouze písemně na i.malatova@seznam.cz do 13.3.2018. 

Uveďte úplný název školy (bez zkratek), kontakt na vedoucího družstva 

(jméno, telefon, e-mail). Později zaslané přihlášky nebudou přijaty. 

Soupisky: Soupiska 2a musí být řádně vyplněna a potvrzena ředitelem školy. 
Vyplňte všechny údaje.  

Prezence:  8.30- 9.00 h, vedoucí výprav předloží soupisku družstva. 
Družstvo má maximálně 12 hráčů a 2 vedoucí, přičemž alespoň jeden 
vedoucí družstva musí být v pracovně právním vztahu se školou a 
zároveň starší 18 let. 

Postup:  Vítězná družstva mají právo se zúčastnit krajského kola. 

Finanční náležitosti: Družstva startují na vlastní náklady. 

Dozor nad žáky: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže 
vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem nedohodne jinak 
(Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2). 

 

 

mailto:i.malatova@seznam.cz


Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění: 
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím 
ani ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli 
individuální úrazové pojištění. Za zdravotní způsobilost odpovídá 
vysílající škola. Účastníci sebou musí mít průkazku zdravotní 
pojišťovny. 

 
B/ Technické ustanovení 
 

Podmínky účasti: Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR.  

Materiální zabezpečení:   
Družstvo musí mít sadu dresů s čísly ( 4-18 ). Hráči musí 
mít vhodnou obuv do tělocvičny, která nezanechává na podlaze stopy. 
Vlastní míč na rozcvičení. 

Protesty: Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 15 minut po ukončení 
zápasu ředitelem soutěže se vkladem 300,-Kč. Při zamítnutí protestu 
propadá vklad pořadateli. 

Pravidla:   Hraje se dle pravidel basketbalu s těmito úpravami: 

- 4x4 min hrubého času 

- na 5 osobních chyb (po 7. družstva trestné hody) 

- v případě remízy se nastavuje 1x 3 min, dále 5 trestných hodů 
- hrací systém dle počtu přihlášených 
Pořadí ve skupině: 
- vzájemný zápas, poměr dosažených a obdržených bodů,  
- počet dosažených bodů, los 

Míče – chlapci vel. 7; dívky vel. 6   

Systém soutěže:  Každý s každým (možno upravit podle počtu přihlášených družstev). 

Losování:   Podle času potvrzení přihlášek a vašich avízovaných potřeb . 

Rozhodčí:   Zajišťuje pořadatel 

Ceny:    Každé družstvo obdrží diplom, nejlepší družstva pohár a medaile        

Doprava:   Na náklady škol 

 
 
 
V Přešticích 10.1.2018                                                                           Mgr. Ilona Malátová 


