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BASKETBAL
obvodní kolo, SLZŠ (Sportovní liga základních škol)
Pořadatel:
Datum, místo:

Prezence:
Zahájení:

DDM Praha 9 – Měšická 720, 190 00 Praha 9
Oddělení soutěží – Gen.Janouška 1060, 198 00 Praha 9 – Černý Most,
e-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz , tel/fax.:286889428, mobil:731562076
Obvod Praha 9
18. 1. 2019 Starší žákyně, ZŠ Čakovice - nám. J.Berana 500, Čakovice
Obvod Praha 9
25. 1. 2019 Starší žáci, ZŠ Čakovice - nám. J.Berana 500, Čakovice
8,00hod
8,30hod
!Změna termínu vyhrazena, podle počtu přihlášených škol!

Kategorie:

Starší žáci a žákyně
chlapci a dívky narození 1. 1. 2003 do 31.12.2005 - žáci a žákyně II. stupně ZŠ
a příslušných ročníků víceletých gymnázií

Startují:

Za každou školu startuje jedno družstvo v dané kategorii. Družstvo má maximálně
12 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy s čísly a 2 míče na rozcvičení.
Hraje se podle pravidel basketbalu, soutěžního řádu a propozic dodaných
pořadatelem.
Systém turnaje bude vytvořen podle počtu přihlášených škol.
Zasláním zpávy o přihlášení na turnaj v daných kategoriích na e-mail:
karel.slama@ddmpraha9.cz do pondělí 19. 12. 2018.
Potvrzení o došlé přihlášce obdržíte na e-mail do 24hodin, pokud ne, tak se
informujte na přihlášení telefonicky.
Soupiska bude také ke stažení na www.ddmpraha9.cz. Originál soupisky,
potvrzený ředitelem školy, bude kontrolován při prezenci. Bez potvrzené soupisky
a kartičky zdravotní pojišťovny nebudou žáči připuštěni do turnaje.
Zajišťuje pořadatel. V případě nutnosti je však povinností každého družstva
postavit rozhodčího dle pokynů organizátora turnaje.
Startovné se neplatí.
Hraje se podle pravidel ČFBU a rozpisu dodaného pořadatelem.
Diplom a pohár obdrží první tři družstva v každé kategorii.
Vítězná družstva ve všech kategoriích postupují do krajského kola.

Systém turnaje:
Přihlášky:

Rozhodčí:
Startovné:
Pravidla:
Ceny:
Postup:
Upozornění:

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola,
pokud se zákonným zástupcem nedohodne jinak (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7,
odst. 2)
Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci sebou musí mít
průkazku zdravotní pojišťovny.
Šatny jsou k dispozici, pitný režim organizátor nezajišťuje, doporučujeme cennosti nechat
u doprovodu, přepokládaný konec je ve 14hod. Do tělocvičny je vstup povolen pouze po
přezutí. Hráči hrají v sálové obuvi. Vedoucí družstev zodpovídají za chování svého
družstva. V případě nesportovního chování a nebo poškození majetku školy, bude
družstvo vyloučeno ze soutěže a bude požadována úhrada škody.

V Praze dne 5. 12. 2018

Sláma Karel
oddělení sportu DDM Praha 9

