SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU V BASKETBALE
BASKETBAL KATEGORIE III.
KATEGORIE

III. – chlapci, dívky – žáci 6.–7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií
Soutěž probíhá až do úrovně krajských finále.

TERMÍNY

Termíny postupových kol jsou uvedeny v Termínovém kalendáři. Tyto termíny
jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci
„Soutěže“. Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné.

ÚČASTNÍCI

Každé družstvo má maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy
s čísly 4–18 a 2 míče na rozcvičení.

PRAVIDLA

Hraje se podle pravidel basketbalu ČBF a soutěžního řádu.

MÍČE

Chlapci hrají s míči velikosti 7. Dívky hrají s míči velikosti 6.

PŘIHLÁŠKY

Na okresní a krajská kola na tiskopisech určených jednotlivými krajskými úřady.

BASKETBAL KATEGORIE IV., V. – SLŠ
Soutěž v kategorii IV. a V. garantuje Česká basketbalová federace a je součástí Sportovní ligy škol o Pohár
MŠMT.
KATEGORIE

IV. – chlapci, dívky – žáci 8.–9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií.
V. – chlapci, dívky – studenti SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

TERMÍNY

Termíny postupových kol jsou uvedeny v Termínovém kalendáři. Tyto termíny
jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci
„Soutěže“. Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné.

ÚČASTNÍCI

Každé družstvo má maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy
s čísly 4–18 a 2 míče na rozcvičení.

PRAVIDLA

Hraje se podle pravidel basketbalu ČBF a soutěžního řádu.

MÍČE

Chlapci hrají s míči velikosti 7. Dívky hrají s míči velikosti 6.

PŘIHLÁŠKY

Na okresní a krajská kola na tiskopisech určených jednotlivými
krajskými úřady (jsou-li soutěže hrazeny KÚ), kvalifikace a republikové finále
na přihlášce uvedené v propozicích soutěže (příloha P1).

BASKETBAL 3×3 KATEGORIE VI. A
KATEGORIE

VI. A – chlapci, dívky – s možností postupu na mistrovství světa škol ISF –
ročníky 2002, 2003, 2004

TERMÍNY

Termíny postupových kol jsou uvedeny v Termínovém kalendáři. Tyto termíny
jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci
„Soutěže“. Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné.

ÚČASTNÍCI

Každé družstvo má vždy 4 hráče, 1 vedoucího, 2 sady dresů různé barvy s čísly
a 1 míč na rozcvičení.

PRAVIDLA

Hraje se podle pravidel basketbalu 3×3 FIBA a ČBF (www.cbf.cz – sekce 3×3)
a Rozpisu soutěže AŠSK ČR.

MÍČE

Chlapci i dívky hrají s míči velikosti 6.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášení probíhá prostřednictvím sportovního úseku sekretariátu AŠSK ČR.

