III. ročník soutěže Pohár Věry Čáslavské
školní rok 2019/2020
Dům dětí a mládeže Praha 6
ve spolupráci s MHMP, MČ Praha 6, AŠSK

Propozice obvodního kola v basketbalu SLZŠ
pro žákyně základních škol a víceletých gymnázií

Dům dětí a mládeže Praha 6
Pořadatel:
Spolupořadatel: ZŠ a MŠ Věry Čáslavské

Potvrzení účasti:
Soupisky a
doklady:
Vybavení:

Termín konání
a prezence:

Skupiny žákyně 3. 3., žáci 6. 3., popř. 10. 3. 2020,
vstup do haly a prezence v 8:00 – 8:15 hod.,
ukončení cca 13:00 hod., popř. finále 11. 3. 2020 vše bude
upřesněno dle počtu přihlášených družstev

Místo konání,
spojení MHD:

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Šantrochova 1800/ 2, Praha 6
Tramvaj č. 1,2 nebo autobus č. 191,108

Kategorie:

IV. žákyně 8. -9. třída,
IV. žáci 8. -9. třída

Do 21. 2. 2020 do 14:00 hod. písemně elektronickou poštou na sport@ddmp6.cz .
Soupisku družstva odevzdáte při prezenci v den konání. Soupiska bude potvrzena
ředitelem školy (podpis a razítko). Každý účastník má u sebe průkaz pojištěnce
zdravotní pojišťovny.
Sportovní obuv (tenisky, sálová obuv), jednotné očíslované dresy, “rozlišováky“
(pro případ shodné barvy dresů se soupeřem), vlastní hrací míč, vlastní lékárničku,
přezutí pedagogického doprovodu.

Z pravidel:

Hrací doba 2 x 8 minut. Zápas může skončit remízou.
O pořadí rozhoduje počet bodů, vzájemné utkání, rozdíl skóre, větší počet
vstřelených košů. Družstvo tvoří maximálně 10 hráčů.

Účast:
Systém:
Rozhodčí:

Družstva škol MČ Praha 6,17.
Podle počtu přihlášených škol.
Zajistí pořadatel ve spolupráci se ZŠ V. Čáslavské. V případě nenadálé situace,
prosíme zúčastněné školy o spolupráci.
Jsou společné, slouží jako převlékárny, cenné věci uložte u pedagogického
doprovodu.

Šatny:
Startovné:
Ceny:
Postup:
Upozornění:
Kontaktní osoba:

Náklady hrazeny z dotace Magistrátu hl. města Prahy.
Družstva obdrží diplomy, poháry, věcné ceny a členové nejlepších družstev škol
MČ medaile.
Č Vítězové v kategorii postupují do krajského kola v rámci Sportovní ligy ZŠ.
Každá škola nese zodpovědnost za svěřené prostory. V případě poškození bude
vymáhána peněžní náhrada.
R. Mrzenová, mobil. 606 453 983, e-mail: sport@ddmp6.cz

Mgr. Renáta Mrzenová
vedoucí soutěží
Zuzana Havlová
ředitelka turnaje

