Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica
Č. j.: 217-M/2015/BK

PROPOZÍCIE
basketbalového turnaja chlapcov - prípraviek ZÚ Basketbal CVČ
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ:
Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica.
Technické prevedenie: telocvičňa ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica.
Termín:

12.06.2015 /piatok/

Účastníci:

prípravky ZÚ Basketbal CVČ - Ďumbierska, Trieda SNP.

Časový rozpis:

Činovníci:

13:30 – 13:40 prezentácia, inštruktáž BOZP a organizačné pokyny,
13:45 – 15:20 súťažné zápasy,
15:30 – vyhodnotenie a predpokladaný koniec turnaja.

tajomník turnaja – Mgr. Barbora Kollárová,
riaditeľ turnaja – Mgr. Richard Vrbovský,
hlavný rozhodca turnaja – Mgr. Katarína Striešová.

Účasť a jej podmienky:
 turnaj je vyhlásený pre deti 1.- 4. ročníka základnej školy (basketbalové prípravky
chlapcov CVČ Havranské 9, Banská Bystrica),
 družstvo tvorí 6 hráčov a vedúci družstva,
 hráči musia mať jednotné dresy s číslami,
 každý účastník turnaja je povinný mať so sebou originál preukazu poistenca.
Úhrada: Stravné a cestovné je na vlastné náklady účastníkov turnaja.
Ceny:
Hradí CVČ Havranské 9, Banská Bystrica.
Rôzne:
Vedúci družstva zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť a ochranu zdravia
účastníkov turnaja od okamihu odchodu z miesta zrazu až po prezentáciu a tiež
počas turnaja mimo priestorov telocvične. Organizátor turnaja stráca
zodpovednosť za účastníkov po skončení turnaja, ktorého časový rozpis je
v propozíciách uvedený. Zároveň účastníci musia v plnej miere rešpektovať
pokyny organizátorov turnaja, s ktorými sa oboznámia pred jeho začiatkom. Za
odložené veci v priestoroch šatní usporiadateľ nezodpovedá.
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
hrá sa podľa platných pravidiel basketbalu prispôsobených na podmienky
telocvične.
Čakacia doba: do 5 minút po ukončení prezentácie.
Protesty:
podáva vedúci družstva písomne, do 10 minút po ukončení stretnutia
tajomníkovi turnaja, s vkladom 10, - Eur.
Systém hry: hrá sa systémom „každý s každým“.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prípadnej zmeny tohto rozpisu.
Predpis:

Banská Bystrica 05.06.2015

Mgr. Barbora Kollárová v. r.
tajomník turnaja

Mgr. Richard Vrbovský v. r .
riaditeľ CVČ

