
 

Propozice finále okresního kola školních sportovních soutěží 
žáků a žákyň ZŠ kat. IV. 

ve školním roce 2017-2018 
v basketbalu  

 
vyhlašuje MŠMT ČR 

 
Pořadatel: 
                                 

ZŠ Přeštice, Na Jordáně 1146 

Kontaktní osoba: 
 

Mgr. Ilona Malátová, e-mail  - I.Malatova@seznam.cz  
mob.: 604 658 811 

Datum a místo konání:                                  27.listopadu 2017 (pondělí) - žáci 
28.listopadu 2017 (úterý) - žákyně 

Prezence a 
rozlosování:                                       

V den konání od 8.15 do 8.30 h v místě konání, vedoucí družstva 
předloží soupisku družstva 2a potvrzenou vedením vysílající školy. 
Rozlosování dle času přihlášek. Budova bude otevřena v 8.00h. 

Přihlášky:                                        Pouze písemně do 22.11.2017 na výše uvedené kontaktní údaje 

Kategorie:    
 
 
 
Družstva: 

 IV. starší žáci: 
1.     II. stupeň ZŠ 
2.      ročníky narození 2001, 2002, 2003 a 2004 
         - přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně 
         - brožura AŠSK (Termínový kalendář)  
        Maximálně 12 hráčů. 

Systém soutěže:                                 každý s každým (popř. dle počtu družstev na skupiny) 

 
Pravidla: 
                                            

Podle pravidel basketbalu s těmito úpravami: 
- 4x5 min hrubého času 
- na 5 osobních chyb (po 7 družstva trestné hody) 
- v případě remízy se nastavuje 1x3 min, dále 3 trestné hody, 

popř., způsob vyřazovací 
- hrací systém dle počtu přihlášených 
- pořadí ve skupině: počet bodů, vzájemný zápas, rozdíl 

vstřelených a obdržených bodů 
Míče – chlapci vel. 7, dívky vel. 6   

Doprava:    
                                         

Každá škola na své náklady 

Financuje: 
 

MŠMT ČR ,KU Plzeňského kraje a OR AŠSK Plzeň-jih prostřednictvím 
DDM Stod 

Postup:      
                                          

první družstvo v kategorii postup do krajského kola                                                 

Fair play: při činu fair play bude nominovaný hráč, rozhodčí či doprovod odměněn 
diplomem a drobnou cenou 

 
Různé: 

 
Dle dohody zástupců ŠSK okresu Plzeň-jih je povolen v okresním kole 
start dvou mladších hráčů za družstvo. Toto pravidlo platí jen pro 
okresní kolo soutěže. 
Povinnost přezouvání (boty s nešpinící podrážkou), jednotné dresy 
s čísly, vlastní míče pro rozcvičení. 
Za případné ztráty cenností pořadatel neručí. 

 
Zpracoval: Mgr. Ilona Malátová 
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