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SKOK J. Hradec, z.s., AŠSK ČR, Krajský úřad, Město J. Hradec,  

 BK Lions J. Hradec, Gymnázium V. Nováka J. Hradec 

 pořádají  

 

 
  

 

 

 

REPUBLIKOVÉ FINÁLE  
ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL   

V BASKETBALU  

- kategorie VI.B - 

 

 

J I N D Ř I C H Ů V   H R A D E C  

30. a 31. ledna 2017 
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

 

Pořadatel: Z pověření VV AŠSK ČR je pořadatelem SKOK J. Hradec z.s. ve 

spolupráci s OR AŠSK J. Hradec, Jihočeským krajem, Městem  

 J. Hradec, BK Lions J. Hradec a  Gymnáziem V. Nováka  

v J. Hradci. 

Termín: pondělí 30. a úterý 31. ledna 2017 

Místo: Městská sportovní hala v J. Hradci 
 (dva sály – jeden s umělým povrchem a jeden s palubovkou) 

10 minut chůze od autobusového i vlakového nádraží do centra 

( č. 7 na  mapce v Příloze P4). 
 

Kontaktní adresa: Otakar Kinšt - Jarošovská 743, 377 01 J. Hradec II  

   telefon/fax: 384 361 486, mobil: 606 934 098 

 e-mail : skokjh@quick.cz nebo   

kinstota@seznam.cz 

Kategorie:   VI.B. - DÍVKY / CHLAPCI ze ZŠ, SŠ a SOU  

                                           žáci a žákyně jedné školy, narození v letech 1999 až 2002 
 

Organizační výbor:  ředitel soutěže  Otakar Kinšt  

    hlavní rozhodčí  Pavel Csöllei   

    technické zabezpečení  Jiří Blížil 

    hospodář   Libuše Čekalová 
     

Čestné předsednictvo:  Ing. Stanislav Mrvka – starosta města J. Hradec 

Mgr. Václav Lešanovský – prezident AŠSK ČR 

    PhDr. Jitka Čechová - vedoucí OŠMT MěÚ J. Hradec 

    Mgr. Miloslav Vokáč  - ředitel GVN J. Hradec 

    Mgr. Jan Steinbauer - předseda KR AŠSK ČR 
         

Přihlášky (příloha P1): Je nutné zaslat nejpozději do 15. ledna 2017 na kontaktní adresu 

  (viz výše). Písemná přihláška musí být vyplněná ve všech údajích,

  obsahovat kompletní název a adresu vysílající školy, kategorii, ve 

které bude družstvo startovat, jméno vedoucího družstva, včetně  

jeho kontaktních údajů (e-mail, mobilní telefon). Součástí této  

písemné přihlášky budou i informace o způsobu a času příjezdu  

družstva do J. Hradce a závazná objednávka ubytování a stravování   

(příloha P2). Na základě takto obdržené přihlášky a závazné  

objednávky budou následně nejdéle do 23. ledna jednotlivým  

družstvům zaslány upřesňující informace k pobytu a vlastní soutěži  

(ubytování, stravování, rozpis utkání apod.).  

Pokud se písemně přihlášené družstvo z příslušné kvalifikace 

nedostaví na RF bez předchozí písemné omluvy zaslané nejpozději  

3 dny před konáním RF a sekretář VPP kraje pořádajícího příslušnou 

kvalifikaci nezajistí oprávněnou náhradu, je původně nominované 

družstvo povinno uhradit pořadateli náklady spojené s přípravou a 

zajištěním jeho startu na RF.  

 
 

mailto:skokjh@quick.cz
mailto:kinstota@seznam.cz
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Účastníci:   Řádně přihlášené oprávněné školy z jednotlivých kvalifikací. 

    Pořadatel má právo účasti svého družstva v obou kategoriích. 
 

Prezence: Klubovna Městské sportovní haly v J. Hradci v pondělí 30. ledna   

 od 9,00 do 10,30 hodin. Při prezenci odevzdá vedoucí družstva 

originál přihlášky a soupisky (příloha P3), potvrzené ředitelem školy. 

Všichni účastníci jsou povinni mít s sebou občanský průkaz či jiný 

platný doklad totožnosti s fotografií a průkaz pojištěnce. 
 

Finanční zabezpečení:  Veškeré náklady na ubytování, stravování, jízdné a ostatní služby si 

hradí účastníci sami.      

 Nečlenové AŠSK ČR hradí při prezenci účastnický poplatek  

 100,- Kč za osobu (včetně vedoucího družstva).   
 

Úhrada objednaného ubytování a stravování, případně  

i účastnických poplatků, bude provedena v hotovosti v pondělí  

při prezenci družstva ve sportovní hale!!   
 

Ubytování a stravování: V zařízeních v J. Hradci či blízkém okolí. Ubytování je zajištěno 

v  Hotelu Perla /viz č. 1 na mapce v příloze P4/, Penzionu Skrýchov 

/viz č. 5/, Hotelu Vajgar /viz č. 2/, Penzionu Černej pták /viz č. 4/, 

v Grand hotelu Černý orel /viz č. 3/, v turistické ubytovně TJ 

Slovan /viz č. 6/ a v Penzionu Měšťan /Panská 102/. Závazně 

objednané stravování (večeře a snídaně) bude probíhat v místě 

ubytování, pouze u ubytovaných v ubytovně TJ Slovan bude v blízké 

restauraci. Objednané obědy v úterý budou zajištěny ve formě 

balíčků, vydávaných ve sportovní hale.  

 

Při zajištění objednávek se bude vycházet z časové posloupnosti 

zaslaných přihlášek a závazných objednávek (příloha P2). 

  

Ubytovací kauce:  Bude vybírána při prezenci ve výši 1 000,- Kč za družstvo. Při 

bezproblémovém průběhu ubytování bude vrácena před odjezdem 

výprav z J. Hradce. 
 

Dozor nad žáky:   Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu pobytu vysílající škola.  

Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva. 
 

Zdravotní zabezpečení:  Po celou dobu akce bude přítomna zdravotní služba.  
 

Informace:    Otakar Kinšt (viz výše kontaktní adresa) 
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 

 

 

Předpis:   Soutěž proběhne dle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR,  

    pravidel a soutěžního řádu ČBF a  ustanovení tohoto rozpisu.  

V družstvu mohou startovat pouze žáci a žákyně jedné školy, kteří  

jsou uvedeni na soupisce pro RF, potvrzené ředitelem školy. 

 

Technická porada:   Proběhne v pondělí 30. ledna v 10,30 hodin v restauraci Městské  

     sportovní haly v místě konání soutěže. 

 

Družstva:  Každé družstvo má maximálně 12 hráčů či hráček a 2 vedoucí 

družstva, z nichž alespoň jeden je pedagogickým pracovníkem 

starším 18 let.  

Každé družstvo má dvě sady dresů různé barvy s čísly dle pravidel 

ČBF a dva míče na rozcvičení. 

 

Rozhodčí:  Soutěž řídí kvalifikovaní rozhodčí basketbalu.  

 

Protesty:  Podávají se do 10 minut po ukončení utkání hlavnímu rozhodčímu 

společně s podmíněně vratným vkladem 300,- Kč, který v případě 

zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele. O protestech rozhoduje 

soutěžní komise složená z ředitele soutěže, hlavního rozhodčího, 

garanta soutěže a dvou zástupců vedoucích družstev (budou zvoleni 

na technické poradě). Rozhodnutí soutěžní komise je konečné. 

 

Dodržování podmínek:  Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat 

neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže 

vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit 

pořadateli vzniklé náklady na jeho účast. 

  

Systém soutěže: Šest družstev chlapců i šest družstev dívek bude rozděleno do dvou 

skupin (skupina I vítězové kvalifikací B, C a družstvo pořadatele /F/, 

skupina II vítězové kvalifikací A, D a E). Ve skupinách hraje každý s 

každým.  Následují dvě semifinálová utkání prvních a druhých 

družstev a zápasy o konečná umístění. Pořadí zápasů i časový rozpis 

budou zaslány přihlášeným družstvům před vlastním turnajem. 

Všechna utkání se hrají 4x6 minut čistého času, případné 

prodloužení 3 minuty čistého času. Odlišnosti v počtech osobních 

chyb hráčů a hráček, trestných hodů družstva po faulech a 

oddychových časů družstev budou dohodnuty na technické poradě.  

 Utkání se hrají míči GALA velikosti 7 (chlapci) a 6 (dívky). Míče 

dodá pořadatel. 

 
Klasifikace družstev:  viz. Pravidla basketbalu D.2 (při rovnosti klasifikačních   

                                          bodů rozhoduje o pořadí poměr dosažených a obdržených  

                                        bodů, dále počet dosažených bodů, následuje los) 
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Ceny:  Všechna družstva získají diplomy, první tři družstva v kategorii 

dívek i chlapců dále poháry a medaile. Individuální ocenění dle 

rozhodnutí pořadatele. Vítězná družstva obou kategorií mají právo 

postupu do světového finále ISF, které se koná 29.4.- 7.5.2017 

v Poreči, Chorvatsko. 

   

Pojištění: Účastníci RF nejsou pojištěni proti úrazům ani krádežím a ztrátám. 

VV AŠSK ČR doporučuje účastníkům uzavřít individuální zdravotní 

pojištění nebo využít v případě pojistné události možnosti zákonného 

pojištění žáků škol. Všichni účastníci jsou povinni mít u sebe průkaz 

pojištěnce. 
  
 

Předpokládaný časový pořad: pondělí 30. ledna 2017:  

  09,00 - 10,30  příjezd družstev a prezence  

 10,30 - 11,00 technická porada  

 11,00  - 11,15 nástup všech družstev, zahájení RF  

 11,15  - 18,00 utkání chlapců i dívek ve skupinách 

  

   úterý 31. ledna 2017: 

 08,00 - 12,00  semifinálová utkání dívek i chlapců, zápasy o 5. a 3. místa  

 12,00 - 12,50 finálové utkání dívek 

 12,50 - 13,40 finálové utkání chlapců 

 14,00   vyhlášení výsledků a zakončení RF 

  

Přílohy: P1-Závazná přihláška – zaslat O. Kinštovi do 15. ledna 2017 

 P2-Závazná objednávka služeb – zaslat O. Kinštovi do 15. ledna 2017 

 P3-Přihláška na soutěž AŠSK (Soupiska) – odevzdat u prezence při příjezdu 

 P4-Plánek města 

 

 

 

V Jindřichově Hradci dne 5. prosince 2016 

 

         Otakar Kinšt        Pavel Csöllei     Václav Lešanovský 

       ředitel turnaje                hlavní rozhodčí                garant basketbalu    
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Příloha P1                 

 

 

Závazná přihláška na republikové finále  

v basketbalu kategorie VI.B chlapců a dívek, 

konané v J. Hradci ve dnech 30. a 31. ledna 2017 

 

 

Kvalifikační skupina: ……………… 

 

KRAJ :_________________________OKRES_____________________________ 

 

ŠKOLA (uvést přesný název a adresu):  

 

 

 

______________________________________________________PSČ:__________ 

 

Škola   JE  /  NENÍ  členem AŠSK ČR  (zakroužkujte) 

 

Kategorie :         dívky  chlapci (zakroužkujte) 

 

Příjmení a jméno vedoucího:                    

 

mobil:____________     kontaktní e-mail: ________________________________ 
 

 

Způsob dopravy /zakroužkujte/:   vlak,  autobus,  vlastní auto (zůstává/nezůstává v místě) 

 
Čas příjezdu:   neděle 29. ledna 2017 v  ……………… hodin 
    

pondělí 30. ledna 2017  v …………………hodin 

    

 

Přihlášku zašlete do 15. ledna 2017 na adresu:  

 

Otakar Kinšt, Jarošovská 743, 377 01 J. Hradec II, fax: 384 361 486 

e-mail:  skokjh@quick.cz nebo kinstota@seznam.cz   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skokjh@quick.cz
mailto:kinstota@seznam.cz
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Příloha P2 

Závazná objednávka služeb /ubytování a stravování/  

při republikovém finále v basketbalu kategorie VI.B  

v J. Hradci ve dnech 30. a 31. ledna 2017 

ubytování  na neděli 29. ledna 2017 

- v ubytovně TJ Slovan (220,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v hotelu Perla (400,- Kč osoba/noc) pro ........ soutěžících a ....... vedoucích (......M/ ..... Ž) 

- v Pensionu Skrýchov (300,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Hotelu Vajgar (300,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Grand hotelu Černý orel (400,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Penzionu Černej pták (400,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Penzionu Měšťan (350,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- NEOBJEDNÁVÁME ŽÁDNÝ NOCLEH 

 

ubytování  na pondělí 30. ledna 2017 

- v ubytovně TJ Slovan (220,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v hotelu Perla (400,- Kč osoba/noc) pro ........ soutěžících a ....... vedoucích (......M/ ..... Ž) 

- v Pensionu Skrýchov (300,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Hotelu Vajgar (300,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Grand hotelu Černý orel (400,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Penzionu Černej pták (400,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Penzionu Měšťan (350,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- NEOBJEDNÁVÁME ŽÁDNÝ NOCLEH 

 

stravování  

- 30. ledna   -   večeři  (110,- Kč/osoba)    pro ………  osob 

- 31. ledna  -  snídani (70,- Kč/osoba)  pro ………. osob 

oběd (75,- Kč/osoba)   pro ………. osob 

- NEOBJEDNÁVÁME ŽÁDNÉ STRAVOVÁNÍ 

 

 

 

…………………………… 

      potvrzení školy 

 

Závaznou objednávku zašlete do 15. ledna 2017 na adresu:  

Otakar Kinšt, Jarošovská 743, 377 01 J. Hradec II, fax: 384 361 486 

e-mail:  skokjh@quick.cz nebo kinstota@seznam.cz   

mailto:skokjh@quick.cz
mailto:kinstota@seznam.cz
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Příloha P3 

             

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 

(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

Název soutěže 
RF  V  BASKETBALU 

Jindřichův Hradec, 30. a 31. ledna 2017  

Věková 

kat. 

Hoši/dívky 

 

VI.B    

Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, PSČ, obec), telefon 
  
Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, PSČ, obec) Rok narození 

   

   
Poř. 

číslo 

Soutěžící 

(příjmení, jméno) 

Rok 

narození 

Třída Číslo 

dresu 
 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 6.     

 7.     

 8.     

 9.     

10.     

11.     

12.     
 

 

 

V ______________________ dne: __________ 

Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou 

žáky denního studia školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených  žáků 

není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci. 

 

 

 

 

                                                         

       Škola  JE / NENÍ členem AŠSK ČR 

 

        _____________________ 

          registrační číslo klubu AŠSK ČR 
 

Razítko a podpis ředitelství 

školy: 
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Příloha P4 

 

 
 

 

 


