Stredná priemyselná škola Poprad, Mnoheľova 828/23, OÚ OŠ Prešov

Propozície
okresného kola
v basketbale žiakov stredných škôl
pre školský rok 2016/2017
A. Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ : MŠVVaŠ SR, OÚ Prešov odbor školstva
Usporiadateľ : z poverenia Okresného úradu Prešov – odboru školstva
zabezpečuje Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23 Poprad
Termín konania : 24. 3. 2017 (piatok) – súboje v skupinách + finále
Postup: do finále postupujú prvé dve družstvá z každej skupiny
Miesto konania :

A. skupina - telocvičňa SPŠ Poprad - 24. 3. 2017
B. skupina - telocvičňa OA Poprad - 24. 3. 2017

Prezentácia a porada vedúcich :
Od 8,00 hod. do 8,15 hod. v príslušnej telocvični.
Zápasy finálovej skupiny (telocvičňa SPŠ Poprad) začnú cca o 12:00.
A. skupina ( telocvičňa SPŠ Poprad ) – Gym. D. Tatarku,
SPŠ Poprad, SOŠ sp. str. Horný Smokovec, SOŠ E Matejovce PP
B. skupina ( telocvičňa Obchodnej akadémie Poprad ) –
Gymnázium Kukučínova Poprad, Obchodná akadémia Poprad, SOŠ Svit,
SOŠ T Kukučínova Poprad

Organizačný štáb : Riaditeľ turnaja – Ing. Jaroslav Bašista
Tajomník turnaja – Mgr. Ľuboš Krempaský
Hospodárka – Bernardína Jurčová
Rozhodcovia (2) - zabezpečí organizátor
Organizácia zápasov – PaedDr. Ján Chmura
Poznámka: Družstvá boli nasadené podľa výsledkov v šk. roku 2015/2016.
Následné žrebovanie sa uskutočnilo na pôde SPŠ dňa 28. 2. 2017.
Ekonomické zabezpečenie: v zmysle Metodického pokynu OÚ OŠ Prešov
č.1/2014-1. Cestovné hradí vysielajúca škola, ostatné náklady hradí organizátor na
základe zmluvy s OÚ OŠ Prešov. Stravu si účastníci musia doniesť svoju.

B. Technické ustanovenia
Účastníci:

Žiaci nar. 1. 1. 1997 a mladší, družstvo tvorí 10 hráčov a jeden vedúci.

Prihlášky : prihlásiť sa cez www.skolskysport.sk a vložiť súpisku do 22. marca 2017.
Originál súpisky vytlačenej zo školského portálu, podpísanú riaditeľom školy,
obsahujúcu meno, priezvisko, dátum narodenia a podpísanú účastníkmi (v časti
poznámka) predložia vedúci družstiev pri prezentácií. Každý hráč musí mať pri sebe
originál kartu poistenca. Za zdravotnú spôsobilosť žiakov a ich bezpečnosť, za
dodržiavanie organizačných pokynov je zodpovedný vedením danej strednej školy
poverený vedúci. Za stratu osobných vecí usporiadateľ nezodpovedá.
Hrací systém a pravidlá : hrá sa podľa pravidiel basketbalu s hracím časom 4 x 6
min. hrubého času. Turnaj prebieha v dvoch skupinách systémom každý s každým.
Zápasy finálovej skupiny sa odohrajú v telocvični SPŠ Poprad.
Výstroj : družstvá nastúpia na zápasy v jednotných dresoch.
Ceny : družstvá na prvých troch miestach získavajú diplomy a poháre.
Postup: na krajské kolo do Sabinova postupuje víťazné družstvo
Informácie : Mgr. Ľuboš Krempaský, 0907 111 421,
e-mail: krempasky.lubos@gmail.com

Tajomník turnaja
Mgr. Ľuboš Krempaský

Riaditeľ turnaja
Ing. Jaroslav Bašista

