SPORTOVNÍ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ A FINANCOVANÉ
KARLOVARSKÝM KRAJEM A KR AŠŠK ČR KK,
ORGANIZUJE KRAJSKÁ RADA AŠSK ČR KK

PROPOZICE
školních sportovních soutěží
KR AŠSK ČR Karlovarského kraje
a odboru školství, mládeže a sportu KÚ KK
FINÁLE KRAJSKÉHO KOLA KARLOVARSKÉHO KRAJE
26. 04. 2018
SŠ SaS KARLOVY VARY

BASKETBAL 3x3
KATEGORIE V STUDENTI-ŽÁCI SŠ-DÍVKY, CHLAPCI
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

SOUTĚŽ FINANCUJE KARLOVARSKÝ KRAJ NA ZÁKLADĚ
SMLOUVY S POŘÁDAJÍCÍ ŠKOLU ČÁSTKOU 3 500 KČ

Pořadatel:

SOU stravování a služeb Karlovy Vary
Ondřejská, Karlovy Vary

Kontaktní osoba:

Mgr. Miroslava Moučková
607 544 069; Miroslava.mouckova@seznam.cz

Datum konání:
Místo konání:

CHLAPCI, DÍVKY 26. 04. 2018; 8:30-14:00 HODIN

Prezence:

8:30-8:45 hodin v den a v místě konání předložit soupisku na
předepsaném formuláři s podpisem ŘŠ a razítkem školy, kartičky
ZP a OP všech soutěžících
8:45-8:55 hodin technická porada; 8:55 hodin-nástup, zahájení;
5 minut po skončení soutěže vyhlášení výsledků-povinné pro
všechna družstva

Přihlášky:

Vyplnit a vytisknout na www.kvkskoly.cz/souteze
do 24. 04. 2018

Startují:

Řádně přihlášená družstva přes portál Karlovarského kraje,
První dvě družstva z okresu KV, S0 a CH v každé kategorii
Nepřihlášená družstva nebudou připuštěna k soutěži!!!
V-studenti, ročník narození 2002-1998
-družstvo je složeno z žáků jedné školy
-členové družstva musí odpovídat stupněm školy
-členové družstva musí odpovídat ročníkem narození
-žák smí v daném školním roce startovat pouze v jedné věkové
kategorii

Kategorie:

Hala Slavie, Karlovy Vary, Drahovice
MHD č. 03 a 15 od Tržnice, vystoupit třetí zastávka-Slavie

Systém soutěže:
Pravidla

Každý s každým

Doprava a jízdné:
Financuje:
Startovné:

Družstva startují na vlastní náklady

Postup:
Fair play:

Soutěž končí krajským kolem

Poznámky:

Zpracoval, dne:

podle pravidel basketbalu 3x3-jsou na webu KR AŠSK-Novinky
www.assk-kv.cz a soutěžního řádu AŠSK ČR

Karlovarský kraj na základě smlouvy s pořádající školou
-členové AŠSK ČR neplatí
-nečlenové AŠSK ČR platí peněžní poukázkou nebo bankovním
převodem na účet KR AŠSK ČR KV číslo 1023018507/5500
za každé družstvo 400 Kč.
-doklad o zaplacení předložit při prezenci
při činu fair play bude nominovaný závodník, rozhodčí či
doprovod odměněn diplomem a drobnou cenou
Hráči nejsou pojištěni proti úrazům a krádežím.
Pořadatel neručí za odložené věci. Povinnost hráčů se přezout!
Povinnost hrát v jednotném sportovním oblečení s čísly a čisté
obuvi určené do sportovních hal a tělocvičen. Kouření v celém
areálu je zakázáno. Hráči mají zákaz před turnajem a během
turnaje konzumaci alkoholických nápojů, návykových či
dopingových látek. Při nedodržení zákazu budou pořadatelem
vyloučeni ze soutěže.
Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou
dobu vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem
11. 03, 2018 Mgr. Bohumil Adamec podle podkladů uvedených
pořadatelem na www.kvkskoly.cz/souteze

V:Karlových Varech; Dne: 11. 03. 2018;
Jméno ředitele školy: RNDr. Jiří Neumann;

