
Školní sportovní klub při Základní škole J.A.Komenského Kyjov 
 

               
  

 
Vážení přátelé,  

dovolujeme si Vás pozvat na krajské kolo v basketbale starších chlapců, které pořádá 
Základní škola J.A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova ve spolupráci 
s Krajskou radou AŠSK Brno a Klvaňovým gymnáziem Kyjov.   

 
Všeobecná ustanovení:  
Pořadatel:   Základní škola J.A. Komenského Kyjov, Újezd 990  

Mgr.Dana Mezihoráková, e-mail mezida@centrum.cz.  
tel. 518 306 501, 739 00 44 64  

Termín konání:  středa 13. 3. 2013 /od 8.00 do cca 15.00/  
Místo:    hala na stadionu, velká tělocvična gymnázia  
Přihlášky:   zasílejte pořadateli e-mailem nebo SMS do pátku 8. 3. 2013,  
   uveďte kontakt na vedoucího družstva /telefon, e-mail/ !!! 
   později zaslané přihlášky nebudou přijaty     
Podmínky účasti: 

V družstvu mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou 
uvedeni na soupisce družstva /jméno, příjmení, rok narození / potvrzené 
ředitelem vysílající školy a potvrzené příslušnou OR AŠSK.  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.“  

 
Startují:         -     vítězové okresních kol a družstvo pořádající školy,   

- žáci 7. -  9. tříd ZŠ a tercií a kvart osmiletých gymnázií,  
-     ročníky narození 1997, 1998, 1999 
-     žáci příslušného stupně vzdělání 
-     družstvo je složeno ze žáků jedné školy 
-     žák smí v daném školním roce startovat v daném sportu  pouze v  
      jedné věkové kategorii mimo kat. VI 

 
Prezentace:  do 8,30 h. - hala na stadionu TJ Jiskra Kyjov – u koupaliště

 

- přivezte originál soupisky družstva 
 

Startovné:                   Nečlenové a školy, které nemají odeslanou hlášenku o počtu členů hradí      

                                    400,- Kč za družstvo 
 
 

Propozice  
 

Krajského kola v basketbale 
Kategorie IV – chlapci  

2012 - 2013 
 



Technická ustanovení:    
 
Pravidla:  bude se hrát dle platných basketbalových pravidel 
 
Námitky:  protesty je možno podat do deseti minut (hl. organizátoru soutěže)  
                                    po skončení utkání s vkladem 100,- Kč, který v případě zamítnutí 

protestu propadá   
   
Materiální zabezpečení:  
 družstvo musí mít dresy s čísly 4 - 18, nejlépe dvě sady (2. sada mohou 

být „rozlišováky“) a míč (míče) na rozcvičení  
 
 
Časový rozpis:  

8.30 technická porada vedoucích, losování   
8.45 nástup  
8.50 zahájení soutěže v hale na stadionu  
9.15 zahájení soutěže v tělocvičně gymnázia 

   12.00 finálová utkání v hale na stadionu  
   14.00 vyhlášení  
 
Hrací doba:   -     návrh 2 x 10 minut čistého času / upřesníme při poradě vedoucích/  

- 2 minuty přestávka mezi poločasy  
- 1 oddechový čas v každém poločase  
- případné prodloužení 4 minuty  

 
Hrací systém:  bude upřesněn při poradě vedoucích s ohledem na počet přihlášených 

družstev   
    
Pořadí:  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. Dana Mezihoráková  
  hl. organizátor soutěže  

 


