
26. 4. 2017 od 9.00 hod zš
27. 4. 2017 od 9.00 hod sš

Finále Poháru 
základních a středních 

škol v kin-ballu 

ź  TJ JM Chodov - Mírového hnutí 2137 
Praha 4 ( Hotel Chodov )



Finále Poháru 
základních a 

středních škol v 
Kin-ballu

finále  základních a středních škol 
v kin-ballu kategorie AŠSK

III. IV. V. 
finále se uskuteční

 26. dubna 2017 v 9.00 hod. 
základní školy + kluby

(kategorie III. a IV.)

 27. dubna 2017 v 9.00 hod. 
střední školy
(kategorie V.)

 



A.      VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel:   Český svaz kin-ballu a TJ Chodov Praha

   

Ředitel soutěže: Martin Paur     

Datum konání: 26.4.  2017 základní školy + kluby
   27.4.  2017 střední školy

Místo:   TJ JM Chodov - Mírového hnutí 2137, Praha 4 (Hotel Chodov)

Hrací doba:  9.00 hod. - 16.00 hod.

Registrace:  8.45. hod 

Kategorie:  Kategorie III. ( 6.-7. třídy ), IV.( 8.-9. třídy ), ZŠ  V., SŠ

Doprava :  Vlastní,  na náklady vysílající organizace.

Stravování:  vlastní, svačina a pití sebou

Startovné:  500,- Kč , za každé družstvo (pro členy svazu zdarma)

Ceny:   Všechna družstva obdrží diplom, družstva na prvních třech místech

                                obdrží medaile.
   

www.kinball.cz



B.    TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Pravidla:  Hraje se podle platných pravidel ČSK.

Startuje:  Maximálně  8 družstev v každé kategorii. Družstva jsou smíšená  

                      a v každém družstvu může být maximálně 8 hráčů (4 ve hře a 4  

   střídající). Ve hře na ploše musí být vždy nejméně 2 dívky a 2  

   chlapci. Družstvo musí doprovázet nejméně jedna dospělá osoba.

Herní systém: Bude upřesněn pořadatelem na základě počtu přihlášených družstev.

Čas hry:  Každý zápas se bude hrát na 2 vítězné  periody, pokud u dvou týmů 

   dopadne zápas nerozhodně, rozhodne o druhém místě náhlá smrt  

   do pěti bodů ( v tomto systému hry může zápas trvat nejméně dvě  

   periody a nejvíce čtyři)

  

Časový rozpis: Připraví pořadatel.

Rozhodčí:  Utkání budou řídit kvalifikovaní rozhodčí:

    Alice Paurová, David Záruba, Vít Ritschel, Jakub Malík, 

   Petr Kladivo, Natálie Paurová, Alex Pluhařová, Petr Lipový

   

Protesty:  Mohou podat vedoucí družstev písemně řediteli turnaje do 10 minut 

   po skončení utkání a po složení částky 200,-Kč, která  bude 

                                v případě oprávněnosti vrácena.

Zdravotní 

a technické 

zabezpečení : Zajištuje VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

 

                                         

       

       
www.kinball.cz



TÝM: ………………………………………………………………………………../ NÁZEV 

/ŠKOLA: .........................................................................................................

SLOŽENÍ:

 1. ……………………………………………. / KAPITÁN /

 2……………………………………………….

 3…………………………………………….…

 4………………………………………….……

 5……………………………………………....

 6………………………………………………

 7…………………………………………...….

 8…………………………………………...….

 

 

 

 

 

VEDOUCÍ DRUŽSTVA:

KONTAKTNÍ ADRESA:

TELEFON:

e-mail :     

Všichni výše uvedení hráči jsou studenty naší školy a jsou v dobrém zdravotním stavu.

.  

Razítko školy a podpis:                   

Soupiska týmů

www.kinball.cz


	1: Pce
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5

