
 
Asociace školních sportovních klubů ČR 

 
Školní sportovní klub při Gymnáziu Břeclav 

 

P r o p o z i c e 
 

Krajského kola v basketbalu SŠ-dívky, kat. V 
 
A) Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel : Gymnázium Břeclav, sady 28.Října 1 
    Zdeněk Chlumecký, e-mail: zbynek.c@seznam.cz,  
                                            mobil. 777604585,  tel. 519326362 

 
2. Termín konání : úterý  2. 12. 2008 
3. Místo konání : Tělocvična Gymnázia Břeclav   
4. Přihlášky : Potvrzené dle předpisu zaslat pořadateli do 25. 11. 2008 nebo mobil  
5. Podmínky účasti : 
 a/  V družstvu mohou startovat pouze studentky příslušné školy, které 
  jsou uvedeny na soupisce družstva (příjmení, jméno, rodné číslo), 
  potvrzené ředitelem školy. Za zdravotní způsobilost soutěžících 
  odpovídá vedoucí družstva a potvrzuje ji ředitel školy. Na soupisce 
  by měla být tato formulace: “Nikdo z uvedených žáků není 
  osvobozen od Tv a nemá III. nebo IV. zdravotní skupinu. 
 b/ Startovat nemohou studentky specializovaných sportovních škol, 
  u nichž je basketbal součástí vyučovacích osnov. 
6. Startují :        Studentky školy narozené 1993, 1992, 1991, 1990, 1989 

 
B) Technická ustanovení 

 
1. Pravidla a systém soutěže : Vše bude upřesněno na základě počtu přihlášených 
 Družstev, při prezentaci. 
2. Odměny : Diplomy a věcné cena pro vítěze 
3. Námitky : Protesty je možno podat do deseti minut po skončení utkání s vkladem 
 50,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá. 
4. Prezentace : Informace o zařazení do skupin, event. o prezentaci budou zaslány 
 přihlášeným družstvům současně se systémem soutěže. Pro zpětnou informovanost     
                             uveďte e-mail nebo mobil. 

              5. Cestovné:         může po domluvě uhradit  OR AŠSK 
 
 6. Účastnický poplatek: Členové AŠSK 200,- Kč za družstvo, nečlenové 400,- Kč 
     
              7. Technické zabezpečení: Každé družstvo má dvě sady dresů a míče na rozcvičení. 
 
 8. O pořadí rozhoduje: 1) počet bodů ( vítězství 2 body, porážka 1 bod)     
                                                    2) při rovnosti bodů vzájemné utkání resp. rozdíl košů  
                                                        /bodů/ ze vzájemných utkání 
                                                    3) poměr dosažených a obdržených košů /bodů/  

  4) vyšší počet dosažených košů /bodů/ 
 

Mgr. Zdeněk Jadvidžák      Zdeněk Chlumecký  
     za KR AŠSK                         ředitel soutěže 


