Okresný úrad Košice – odbor školstva
Centrum voľného času, Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves

PROPOZÍCIE
Majstrovstvá kraja v basketbale žiačok ZŠ
v šk.roku 2018-2019
Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva SR, okresný úrad Košice-odbor školstva

Usporiadateľ:

CVČ, Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves

Termín:

27.2.2019 streda – ţiačky nar.1.1.2003 a mladšie

Miesto:

Mestská športová hala, Za Hornádom 15 Sp.Nová Ves
(podľa počtu prihlásených druţstiev)

Kontakt:

Mgr. Eva Fabianová tel. 0907 690 394
cvcsnv.evafabianova@gmail.com

Účastníci:

Druţstvo tvorí maximálne 12 hráčok a 2vedúci.

Prihlášky:

Prihlásiť sa je potrebné telefonicky alebo e-mailom kontaktnej osobe do
11.2.2019 (pondelok) - /vedúci, kontaktná osoba+email/
Doniesť súpisku potvrdenú riaditeľom školy + preukaz poistenca.
Súpisku vloţiť na školský portál.

Prezentácia a
časový rozpis:

- 8,00 do 8.15 hod. v deň konania .
- 8,15 do 8,30 technická porada
- 8,30 začiatok turnaja
- vyhodnotenie turnaja

Šatne:

Šatne sú prechodné. Organizátor nezodpovedá za stratu, alebo poškodenie
vecí.
Pri vchádzaní a vychádzaní z priestoru palubovky sa hráči musia prezuť do
halovej obuvi bez čiernej podráţky.

Pravidlá a predpis:

Hrá sa podľa pravidiel basketbalu a týchto propozícií.

Systém súťaţe:

Hrá sa v skupinách podľa počtu účastníkov. Nasadení do skupín budú školy,
ktoré sa umiestnili minulého roku na prvých 3 miestach. Ostatné druţstvá
budú vyţrebované do jednotlivých skupín. Poradie zápasov a časový
harmonogram bude vopred zaslaný zúčastneným druţstvám. Ţrebovanie sa
uskutoční 12.2.2019 za prítomnosti riaditeľky CVČ, hlavného rozhodcu
a vedúcej súťaţe.

Hodnotenie:

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:
• vzájomný zápas
• celkový rozdiel skóre
• vyšší počet všetkých strelených gólov
• ţreb

Hracia doba:

Hrací čas – 2x10min. hrubý čas. / moţná zmena /
oddychový čas 1x 30 sek. za zápas

Rozhodcovia:

Licencovaní- zabezpečí organizátor

Ceny:

Druţstvá umiestnené na prvých troch miestach obdrţia poháre a diplomy.
Víťaz krajského kola má právo štartovať na Majstrovstvách Slovenska.

Poznámka:

Do 11.2.2019 nahlásiť organizátorovi spôsob dopravy!
Organizátor uhrádza cestovné súťaţiacim, pedagogickému dozoru a ďalším účastníkom súťaţe v
cene cestovného lístka hromadného dopravného prostriedku
(autobus alebo vlak 2. triedy ) po predloţení spiatočného
cestovného lístka. Účastníci súťaţe a organizátor súťaţe sú povinní,
zabezpečiť najekonomickejší spôsob dopravy, pričom je moţné
vyuţiť sluţby prepravcu.
Zberný autobus môţe byť pouţitý ak nie je reálna moţnosť
dopravy súťaţiacich na súťaţ v určenom čase, alebo ak náklady na
prepravu nepresiahnu cenu hromadného dopravného prostriedku (
autobus, vlak 2. triedy ). Poverený organizátor súťaţe alebo po
vzájomnej dohode vysielajúca organizácia vystaví prepravcovi
objednávku. Výška kilometrovného musí byť dohodnutá tak, aby
celkové náklady neboli vyššie ako náhrada cestovných výdavkov
zodpovedajúca cene prepravy autobusom alebo vlakom 2. triedy.
Na takto stanovenú úhradu cestovných nákladov vystaví
organizátor objednávku dopravcovi. Prípadný rozdiel uhradí
vysielajúca organizácia z iných zdrojov ( rada rodičov, sponzor a
pod ). K faktúre za prepravu je potrebné doloţiť stázku, objednávku
a menný zoznam prepravovaných osôb.
Pri pouţití súkromného motorového vozidla je moţné preplatiť
náhradu iba vodičovi vozidla v cene lístka hromadného dopravného
prostriedku.
Súčasťou vyúčtovania cestovných náhrad je čestné vyhlásenie
vodiča obsahujúce:
- meno a priezvisko vodiča a spolucestujúcich
- názov a termín konania akcie, trasu
- výšku cestovného ( cena cestovného lístka ţelezničnej alebo
autobusovej dopravy )
- číslo zmluvy o havarijnom poistení vozidla, ŠPZ (EČ)
- podpis účtujúceho
Viac informácii ekonomické oddelenie CVČ: 053/4424040

V Spišskej Novej Vsi 8.1.2019
PhDr.Ľubica Š e f č í k o v á
riaditeľka školy

