
Asociace školních sportovních klubů ČR 
 

pořádá ZŠ Měšťanská 21,  Brno 
 

V  PÁTEK  5.dubna 2013 
 

KRAJSKÉ FINÁLE V BASKETBALE ZŠ 
 

(IV.KATEGORIE dívky) 
 

 
 

 
A.Všeobecná ustanovení: 
 
1.Pořadatel:  ŠSK při ZŠ Brno, Měšťanská 21 
 
2.Adresa pořadatele:   Michaela Budíková 

 ZŠ Měšťanská 21, 620 00 Brno 
Tel.,: 533 433 318 , 606 554 511 
e-mail:budikova@zsmestanska.cz,    ,  

 
3.Termín konání: pátek 5.dubna 2013 , začátek v 9:00 hod.  
 
4.Místo konání: tělocvična Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 

Palackého 1. 
                                                              
5.Doprava: MHD: - tramvají č.1 z Hlavního  nádraží, zastávka Kartouzská, 

pokračovat dál ve směru. Vlevo vchod vrátnicí, pokračovat 
rovně, na konci zahnout doleva. 

                                                        
6.Vedoucí soutěže:         Michaela Budíková  -ředitelka soutěže,  
                                               Zdeněk Jadvidžák – sekretář JM 

 
7.Kategorie: IV.kategorie-dívky narozené od 1.1.1996 do 31.12.1999. Další 

podmínky jsou uvedeny níže v technických ustanoveních. 
8.Přihlášky: Zasílejte na adresu pořadatele do 1. dubna 2013. Originál 

přihlášky  musí být potvrzen OR AŠSK ČR -  odevzdat  při 
prezentaci.  

9.Účastníci: Vítězové okresních kol + pořádající škola. 
 
10.Prezence: V tělocvičně Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 

Palackého 1.-  od 8.30 hod., losování 8.40 hod. 
             



Povinná dokumentace:  
a) definitivní podoba soupisky  družstev (příp. 

aktualizace musí být znovu řádně potvrzena) 
b) průkazka zdrav. pojišťovny 
 

 
11.Cestovné:            Může po domluvě uhradit OR AŠSK 
 
12.Startovné:                       Členové AŠSK 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč 
. 
 

. 
B.Technická ustanovení: 
 
1.Podmínky účasti: V družstvech mohou startovat pouze žáci 2.stupně řádného 

denního studia příslušné základní školy (příp. tercií a kvart 
osmiletých gymnázií, nebo prim a sekund šestiletých gymnázií), 
přičemž obě podmínky (věku a ročníku školy) musí být splněny 
současně. 

 Účastníci nejsou pojištěni proti úrazům a ztrátám. 
 
2.Materiální zabezpečení: Každé družstvo bude vybaveno dvěma sadami dresů (čísla 

uveďte na soupisce). Hraje se s míči Molten. 
 
3.Rozhodčí: Rozhodčí a zapisovatele k jednotlivým utkáním zajišťuje 

pořadatel.  
 
4.Pravidla: Soutěž se hraje podle platných pravidel ČBF a podle tohoto 

rozpisu. Utkání se hrají na 2x10 min. hrubého času. Poslední 
minuta utkání se hraje na čistý čas, při oddechovém čase se čas 
zastavuje. Při nerozhodném výsledku se prodlužuje 1x3min. do 
rozhodnutí. 

 
5.Protesty: Protest je možné podávat do 30 minut po utkání s vkladem 100,-

Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá. Protest řeší 
ředitel soutěže  s rozhodčími. 

 
6.Systém soutěže: Družstva budou  po losování rozdělena  do dvou skupin dle 

počtu účastníků. 
 
7.Klasifikace družstev: O pořadí ve skupinách rozhoduje: 

1.počet klasifikačních bodů(vítězství 2 body,porážka 1 bod) 
 2. poměr dosažených a obdržených bodů (vč. prodloužení) 
 3. vyšší počet dosažených bodů (vč.prodloužení) 
 4. los 
 

   
Michaela Budíková                       Zdeněk Jadvižák 

                        ředitel soutěže              sekretář KR AŠSK JIM 


