
 

 
Propozice finále krajského kola školních sportovních soutěží 

žákyň ZŠ kat. IV. 
 ve školním roce 2021 - 2022   
 v basketbalu    

vyhlašuje MŠMT ČR 
 

Pořadatel 
                                 

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 33401 a  
KR AŠSK ČR Plzeňského kraje 

Kontaktní osoba 
 

Mgr. Ilona Malátová, e-mail  - I.Malatova@seznam.cz  
mob.: 604 658 811 

Datum a místo konání                                  14. června 2022 (úterý) 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, vchod do areálu tělocvičen z ulice V Háječku  
(naproti prodejně TOP – STAV). 

Prezence a rozlosování                                      V den konání od 8.00 h do 8.45 h v místě konání, vedoucí družstva předloží 
přihlášku na soutěž a soupisku družstva potvrzenou vedením vysílající školy a 
příslušnou radou AŠSK. Rozlosování proběhne v 8.45 h na poradě vedoucích 
družstev. Předpokládaný začátek v 9.00 h. 
Budova bude otevřena v 7.30 h. 

Přihlášky                                        Pouze písemně do 31. 5. 2022 na výše uvedené kontaktní údaje. 
V přihlášce uveďte název školy s přesnou adresou, jméno vedoucího družstva, 
telefon a e-mail.  

Kategorie a družstva   
 
 
 

IV. starší žákyně 
Žáci 8. – 9. tříd II. st. ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií (ne sportovních). 
Družstvo je složeno z žáků jedné školy a členové družstva musí odpovídat 
příslušnou třídou. Pokud žák opakuje ročník, zařadí se do ktg. kam by patřil, kdyby 
neopakoval. Není povolen start ml. žáků.  
Družstvo má maximálně 12 hráčů a 2 vedoucí. Přičemž alespoň jeden vedoucí 
družstva musí být v pracovně právním vztahu se školou a zároveň starší 18 let. 

Systém soutěže                                 Každý s každým (popř. dle počtu družstev na skupiny). 

Los  
Pravidla 
                                            

Podle pravidel basketbalu s těmito úpravami: 
- 2 x 7 min hrubého času (podle počtu přihlášených možno upravit), 
- na 4 osobní chyby hráče (povinné střídání) a 4 chyby družstva (trestné 

hody) za poločas,  
- poslední 2 minuty čistý čas, 
- v případě remízy se nastavuje 1 x 3 min, dále 3 trestné hody, popř., 

způsob vyřazovací, rychlá smrt, 
- hrací systém dle počtu přihlášených, 
- pořadí ve skupině: počet bodů, vzájemný zápas, rozdíl vstřelených a 

obdržených bodů, výhra za 2 b a prohra za 1 b. 
Míče – dívky vel. 6   

Doprava   
                                         

Každá škola na své náklady 

Postup     
                                          

Vítěz postup na Republikové finále, pokud MŠMT schválí finanční dotaci. 
Předpokládaný termín RF je říjen 2022.                                                 

 
Různé 

Družstvo musí mít 1 sadu dresů či rozlišovacích vest stejné barvy. Hráči musí mít 
vhodnou obuv do tělocvičny, která nezanechává na podlaze „znečištění“. 
Vzhledem k novému povrchu v tělocvičně bude toto důsledně kontrolováno! 
K dispozici budou uzamykatelné šatny. 
 

Zpracovala Mgr. Ilona Malátová 
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