Asociace školních sportovních klubů České republiky,
město Klatovy a Základní škola Čapkova
vás zvou na:

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V BASKETBALU
AND1CUP
(kategorie III.)

PROPOZICE
KLATOVY 11. 5. – 12. 5. 2016

Pořádá Základní škola Čapkova Klatovy
ve sportovní hale CMS, U Elektrárny 917, 33901 Klatovy
a v hale BK Klatovy, Voříškova 715, 33901 Klatovy

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel:
Základní škola Čapkova Klatovy
Čapkova ulice 126, 339 01 Klatovy
www.zscapkova.cz, www.and1cup.cz
2. Termín konání:
středa 11. 5. – čtvrtek 12. 5. 2016

3. Místo konání:
KLATOVY – sportovní hala CMS, U Elektrárny 917, 339 01 Klatovy
KLATOVY – hala BK, Voříškova 715, 339 01 Klatovy

4. Kontaktní adresa:
Základní škola Čapkova Klatovy
Čapkova ulice 126, 339 01 Klatovy
Petra Babková
Hřbitovní 654/II, 339 01 Klatovy
email: mlt@mlt.cz tel: 376 361 811 GSM: 777 074 805

5. Účastníci:
Vítězové krajských kol postupující z kvalifikací
A – E, přihlášení příslušnou KR AŠSK ČR a družstvo pořadatele. Celkem může startovat
šest družstev chlapců a šest družstev dívek. Družstvo může mít max. 12 hráčů a 2 členy
doprovodu.
Sportovní gymnázia se mohou zúčastnit soutěží AŠSK ČR, ale pouze ti studenti a studentky,
kteří/které nejsou zařazeni v učebních a studijních oborech 020 (42,62,82) se
specializovanou výukou v basketbale.
6. Kategorie:
III. dívky a chlapci ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, ročníky narození 2002,
2003 a 2004
7. Organizační výbor:

ředitel turnaje
tajemníci soutěže
sportovní ředitel
hospodářka
ubytování, stravování
hlavní rozhodčí

Ing. Stanislav Křiváček
Mgr. František Šenkýř
Simon Bytel
Ivana Burešová
Mgr. Marie Sudová
Mgr. Rudolf Salvetr ml.

8. Čestné předsednictvo:

PaedDr. Martinková Dana
Mgr. Václav Lešanovský
Dr. Ladislav Petera, CSc.
Mgr. Rudolf Salvetr

ředitelka školy
prezident AŠSK ČR a garant sportu
generální sekretář AŠSK ČR
starosta města Klatovy

9. Přihlášky:

Po odehrání kvalifikace je nutné zaslat na kontaktní adresu (viz. výše) na předtištěném
formuláři. Nejpozději do 6. 5. 2016. V přihlášce uveďte kategorii, název školy s přesnou
adresou, jméno vedoucího družstva či trenéra, telefon, e-mail a fax.
Na základě obdržených přihlášek budou jednotlivým družstvům zaslány upřesňující
informace k pobytu a vlastní soutěži (rozpis utkání, ubytování atd.)
10. Účastnický poplatek:
Účastníci Republikového finále AŠSK ČR (hráči i doprovod), kteří jsou členy AŠSK, nehradí
účastnický poplatek. Nečlenové platí poplatek ve výši 100,- Kč na osobu v hotovosti při
prezenci.
11. Prezence:
11. 5. 2016 od 9.30 do 11.00 hodin ve Sportovní hale CMS (platí pro obě kategorie)
Povinná dokumentace:
a/ přihláška do soutěže a soupiska družstva (v případě změny člena družstva, nové
potvrzení ředitele školy, že jmenovaný/á je žákem školy)
b/ průkaz totožnosti hráčů
c/ zdravotní průkaz pojištěnce
12. Finanční zabezpečení:
Ubytování a stravování hradí pořadatel pouze účastníkům - členům AŠSK. Nečlenové si
hradí veškeré náklady na pobyt.
Stravování a ubytování se musí závazně objednat – objednávkový formulář je přílohou
propozic.
Upozornění:
a/ Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou
výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené
družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.
b/ Pokud se nominované družstvo za kraj nedostaví na RF bez písemné, prokazatelné
omluvy zaslané písemně nejpozději 3 dny před konáním RF a příslušný kraj nepošle
náhradu, je původně nominované družstvo povinno uhradit pořadateli náklady
spojené s přípravou jeho startu.
c/ Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu pobytu vysílající škola. Za
zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva.

13. Ubytování:
Místo: Ubytování bude potvrzeno na základě závazných přihlášek jednotlivých týmů
Ubytovací kauce: Vedoucí zaplatí při převzetí pokojů zálohu 1000 Kč, která bude
vrácena v plné výši, nebudou-li na pokojích zjištěny žádné závady.
14. Stravování:
Stravování je zajištěno ve sportovním areálu CMS a KD Družba podle rozpisu zápasů
v rozsahu:
Středa
Čtvrtek

11. 5. 2016
12. 5. 2016

oběd, večeře
snídaně, oběd

B.TECHNICKÁ USTANOVENÍ
15. Podmínky účasti
Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK. V družstvech mohou startovat pouze žáci
řádného denního studia příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem
školy.
Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva. Každé družstvo musí být vybaveno
dvěma sadami dresů s čísly podle pravidel ČBF a minimálně dvěma míči na rozcvičení.
16. Předpis
Hraje se dle pravidel basketbalu FIBA a ČBF platných od 1.10.2010.
Hrací doba je 4 x 4 minuty čistého času. Při shodě bodů v zápase dochází k prodloužení
v délce 3 minuty čistého času do rozhodnutí o výsledku zápasu.
Hracími míči jsou míče zn. Molten, AND 1
17. Technická porada
Koná se 11. 5. 2016 od 11.30 - 12:00 hodin v hale CMS. Účast vedoucích družstev
je povinná.
18. Rozhodčí
Zajistí pořadatel ve spolupráci s komisí rozhodčích ČBF.
19. Systém soutěže:

Pro chlapce i dívky stejný. Tři družstva hrají ve dvou skupinách systémem každý s každým. Nasazení
družstev do skupin:
CHLAPCI
Skupina A
A
B
C

Skupina B
D
E
F (pořadatel)

DÍVKY
Skupina A
A
B
C

Skupina B
D
E
F (pořadatel)

Semifinále:
1. vítěz skupiny A s druhým týmem ze skupiny B
2. vítěz skupiny B s druhým týmem ze skupiny A
Finále:
o 1. a 2. místo vítězové semifinále
o 3. a 4. místo poražení ze semifinále
o 5. a 6. místo třetí týmy ze skupin
O pořadí ve skupinách rozhoduje
Pravidla basketbalu – Klasifikace družstev:
1. vyšší počet získaných kvalifikačních bodů
2. vyšší poměr dosažených a obdržených bodů
3. vyšší počet dosažených bodů
4. los
20. Ceny
Diplomy, medaile a poháry AŠSK ČR pro první tři družstva v kategorii chlapců a dívek.
21. Soutěžní komise
1. Ředitel turnaje
2. Garant sportu AŠSK ČR
3. Hlavní rozhodčí
4. Zástupce družstev dívek
5. Zástupce družstev chlapců
(zástupci 4. a 5. budou zvoleni na technické poradě)
22. Upozornění:
Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev zúčastnit se zahajovacího
a závěrečného ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku budou družstva hodnocena
mimo soutěž.
23. Zdravotní zabezpečení
Po dobu konání závodů je zdravotní zabezpečení zajištěno. Účastníci akce nejsou
pořadatelem pojištěni proti úrazu, ani krádežím a ztrátám! VV AŠSK ČR doporučují členům AŠSK
ČR, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění nebo využili možnosti zákonného pojištění žáků
základních a středních škol. Každý účastník je povinen s sebou mít průkaz pojištěnce.

24. Protesty
Je možno podávat písemně do třiceti minut po vzniku příčiny řediteli soutěže s vkladem 500,Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá v prospěch pořadatele. Protesty řeší sportovní
komise.
V Klatovech dne 21. 4. 2016
Mgr. Václav Lešanovský
garant sportu AŠSK ČR

Ing. Stanislav Křiváček
ředitel turnaje

*********************************************************************************************************************

Předpokládaný časový program RF
středa 11. 5. 2016

8.30 – 11.00
11.30 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 18.00

příjezd družstev, prezence v CMS Klatovy
technická porada vedoucích družstev
slavnostní zahájení turnaje ve sportovní hale CMS Klatovy
utkání ve skupinách

čtvrtek 12. 5. 2016

8.00 – 12.00
12.00 – 12.50
12.50 – 13.40
14.00

semifinálová utkání dívek i chlapců, zápasy o 5. 3. místa
finálové utkání dívek
finálové utkání chlapců
vyhlášení výsledků a zakončení RF

