
 

 

 

 

BASKETBAL V. - krajské kolo – dívky 
 

 

Vyhlašovatel soutěže:  MŠMT ČR; KÚ Jihočeského kraje a KR AŠSK Jč kraje 
Pořadatel soutěže:       DDM Strakonice 

Ředitel soutěže:            Mgr. Milan Janda 

 

Termín konání:   středa  27. 11. 2019 od 9,00 hodin 

Místo konání:   Sportovní hala STARZ Strakonice 

    Máchova 1113, 386 01 Strakonice 

 

Kategorie:    V. - studentky SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií 

 

 

 

Účastníci:   Vítězové okresních finále Jihočeského kraje. 

    Každé družstvo má maximálně 12 hráčů, 1 vedoucího, 

    (více v technickém ustanovení viz. níže) 

 

Pravidla:   Hraje se podle pravidel basketbalu, systém podle počtu  

    přihlášených družstev. Hlavní rozhodčí bude delegován ČBF.

   

Soupisky:    družstva škol startují na společnou soupisku, na které bude 

    uvedeno nejvýše 12 hráčů a jméno vedoucího družstva.  

    Potvrzené ředitelstvím školy předloží vedoucí při prezenci  

    v den konání soutěže. 

 

    Závazné přihlášky(soupisky) je třeba zaslat na e-mail 

    janda@gymstr.cz 

    do pondělí 25. listopadu 2019.   

     

Podmínky:    přihlášená škola zajistí pedagogický doprovod, který bude  

    zodpovídat za kázeň a bezpečnost žáků školy při soutěži, škola  

    zodpovídá za zdravotní způsobilost žáků zúčastnit se soutěže. 

    Na hrací plochu je vždy přístup pouze v čisté sportovní obuvi,  

    která nezanechává žádné stopy. 

 

 

 

 

Hospodářské náležitosti: 

 

Cestovné -  bude proplacena cesta na soutěž /pouze na základě čitelných jízdenek  

          (hromadně, vedoucímu skupiny) 

Organizační náklady – DDM Strakonice  

Ceny - pro 3 nejúspěšnější týmy - v režii DDM Strakonice 

 

 

 

 



 

 

 

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

 

 

 

Startují:  dvanáctičlenná družstva jedné školy s nejméně jedním vedoucím 

 

Podmínky účasti: včas zaslaná přihláška, platná soupiska, předložená při prezenci, 

   dvě sady dresů s čísly (uvést na soupisce), vlastní míče na rozehrání, 

   sportovní obuv, nezanechávající žádné stopy 

 

Míče:   na utkání dodá pořadatel míče GALA nebo Molten 

 

Rozhodčí:  zajišťuje pořadatel 

 

Protesty:  je možné podávat do 15 minut po ukončení jednotlivých utkání  

   s vkladem 300,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá  

   ve prospěch pořadatele. 

 

Pravidla:  soutěž se hraje podle pravidel a SŘ ČBF, TK  AŠSK ČR pro rok  

   2019/2020 a tohoto rozpisu    

 

 

Systém soutěže: bude určen podle počtu přihlášených družstev 

 

Určení pořadí:  1. počet bodů 

    2. větší počet vyhraných utkání 

    3. rozdíl skóre 

    4. vyšší počet dosažených bodů 

    5. los 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Milan Janda - ředitel soutěže 

Za DDM Strakonice - Jana Zetochová 


