
ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUB Ů ČR 
  SPŠ STAVEBNÍ BRNO, KUDELOVA 8 

 
 

Vážení přátelé, 
dovolujeme si Vás pozvat na krajské kolo středoškolských her v basketbalu chlapců 
pořádané SPŠ stavební ve spolupráci s Krajskou radou AŠSK. 

 
Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel: SPŠ stavební Brno, Kudelova 8 
 
Termín: Pátek 21. 11. 2008 ( 8:00 – 16:00 hod) 
 
Místo:  SPŠ stavební Brno,Kudelova 8 
 
Startují: Vítězové okresních kol, pořadatel. Za každou školu maximálně 12 hráčů, 

narozených 1989 - 1993. Není povolen start studentů sport. gymnázií se 
zaměřením na basketbal. Doprovod - ped. pracovník, který zodpovídá za slušné 
chování družstva během celého turnaje. 

 
Přihlášky: Zašlete na adresu J. Tesař, SPŠ stavební, Kudelova 8, 662 51 Brno  

nebo na e-mail: tesar@spsstavbrno.cz do 18. 11. 2008. 
(originál vzít s sebou) 
 

Prezentace: Pátek 21. 11. 2008 od 8:00 do 8:30 hod, zahájení turnaje v 9:00 hod, 
8:30 hod porada vedoucích družstev. 

 
Pravidla :  Bude se hrát dle platných basket. pravidel, hrací doba a systém turnaje bude 

upřesněna na místě dle počtu přihlášených družstev. 
 
Cestovní výdaje : Mohou být po vzájemné dohodě hrazeny vysílající složkou, tedy OR AŠSK.  
 
Startovné:  Pro nečleny AŠSK 400,- Kč, pro členy AŠSK 200,- 

úhrada při prezentaci!!! 
 
Informace: Mgr. Jaroslav Tesař, tel.: 45 32 12 10 / kl. 142 
  Mgr. Oldřich Semík, tel.: 45 32 12 10 / kl. 170 
 
 
 
           Mgr. J. Tesař 
           pořadatel 
 



ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
A POHYB. ČINNOSTI 

 
 
- vedoucí družstev předloží při prezentaci soupisku hráčů potvrzenou ředitelem školy, jinak 

nebude družstvo zařazeno do soutěže 
- pedagogický dozor ručí za zdravotní způsobilost hráčů 
- pořadatel nezajišťuje zvláštní jednorázové připojištění, případné pojistné musí být 

uplatněno na Vaší škole 
- družstvo bude mít jednotné dresy (2 sady) 
- protest je možno podat do 10 minut po skončení utkání u hlavního rozhodčího s vkladem 

50 Kč 
- ped. dozor zodpovídá za úplnost a správnost předložených soupisek 
 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

- z technických důvodů bude vstup do budovy povolen pouze členům družstva v doprovodu 
vedoucího v počtu 12+1 nejdříve 30 minut před zahájením turnaje 

 


