Majstrovstvá okresu

v BASKETBALE stredných škôl
školský rok 2018/2019
Vyhlasovateľ :
Organizátor :

MŠ VVaŠ SR
Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so zúčastnenými školami

Termín :

Študenti :
Študentky:

Miesto :

Základné kolá organizujú školy uvedené vo vyžrebovaní na prvom mieste. Ich
úlohou je zabezpečiť telocvičňu so šatňou, rozhodcu, loptu a výsledky nahlásiť do
24 hodín na tel. číslo 3236/696.

Veková kategória :

Študenti a študentky stredných škôl nar. 1. 1. 1999 a ml.

Hrací čas a systém hry :

4x6 min – čistý čas (prípadne 2x12 alebo 2x10 min. podľa dohody vedúcich
družstiev) – hrá sa v skupine systémom každý s každým.

5. februára 2019 o 900 h.
6. februára 2019 o 900 h.

Študentky a študenti: Prví zo skupín odohrajú finále o 1.-3. miesto, druhí zo
skupín hrajú o 4. – 6. miesto, tretí zo skupín o 7. – 9. miesto a štvrtí (študenti)
o 10.-12. miesto.
Predpis:

Družstvo tvorí 10 hráčov. Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu a tohto
predpisu. Už na základné kolo je potrebné odovzdať súpisku vytlačenú z portálu
www.skolskysport.sk a potvrdenú riaditeľom školy. Súpisku z portálu je potrebné
priniesť aj na finále a dohrávky.

Hodnotenie :

Víťazmi skupín sa stávajú družstvá, ktoré získajú najvyšší počet bodov. Pri rovnosti
rozhoduje :
1. Vzájomný zápas
2. Skóre zo vzájomných zápasov
3. Celkové skóre

Finále :

Finále a dohrávky organizuje Kalokagatia – CVČ 29. 3. 2019 (študentky) a 1. 4.
2019 (študenti) v telocvični ŠG J. Herdu o 900 h. Družstvá umiestnené na druhých
miestach odohrajú dohrávky o 4. – 6. miesto v rovnaký deň ako finále v telocvični
ŠG J. Herdu o 1100 h.

Poistenie:

Študenti a študentky štartujú na vlastné zdravotné poistenie, a preto je potrebné
aby mali u seba kartičku poistenca.

Poznámka :

Cestovné hradí vysielajúca škola. Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté
počas súťaže.
V prípade, že sa niektoré družstvo nemôže zúčastniť je potrebné oznámiť to
usporiadajúcej škole a vzájomne sa dohodnúť na zmene termínu základného kola,
ktorý vyhovuje všetkým školám danej skupiny. Túto zmenu je potrebné oznámiť aj
do Kalokagatia – CVČ.

Kontakt :

Mgr. Lenka BARTKOVÁ,  3236/696

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K-CVČ

ROZLOSOVANIE

MO v BASKETBALE SŠ

ŠTUDENTI – 5. februára 2019 o 900 h.
1. skupina

2. skupina

3. skupina

ŠG J. Herdu
SPŠ dopravná
GAM
SOŠ PaSV

Obchodná akadémia
SPŠ Komenského
SOŠ elektrotechnická
SSOŠ GOS-Sk

SZŠ
SPŠ stavebná
SOŠ automobilová
SSOŠ Polytechnická DSA

ŠTUDENTKY – 6. februára 2019 o 900 h.
1. skupina

2. skupina

3. skupina

ŠG J. Herdu
SSOŠ polytechnická DSA
SZŠ

Obchodná akadémia
SPŠ stavebná
GJH

SPŠ Komenského
SOŠ PaSV
SSOŠ GOS-Sk

