HRY VIII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2017

Basketball
1. Pořadatel:

Česká Basketbalová Federace Oblast Jižní Morava
Chlapci: Sportovní akademie mládeže Brno, z.s.
Dívky: Sportovní škola míčových her Brno

2. Místo soutěže:

Basketbalová hala Rosnička Horákova 7, Brno
Dvojhala VUT, Purkyňova 93, Brno – Královo Pole
Hala GML, Žižkova 55, Brno - střed

3. Kategorie

Starší žáci a žákyně (ročník narození 2002 a ml.)

4. Kontakt:

Chlapci: Pavel Vyroubal, tel.777 710 555
e-mail pvyroubal@acedesign.cz
Dívky: David Neckář, tel.
e-mail: dave@seznam.cz

A/ Všeobecná ustanovení
Termín:
Počet
startujících:
Ředitel
soutěže:
Vrchní
rozhodčí:
Technický
vedoucí:
Ambasadoři
ČBF
Losování:
Informace:

25.6. – 28.6. 2017
14 družstev hoši, 14 družstev dívky
Pavel Vyroubal – chlapci
Neckář David - dívky
JUDr. Petr Vrážel nebo jím ustanovený zástupce
Chlapci: bude upřesněno
Dívky: bude upřesněno
Hana Horáková, Ivana Večeřová, Jiří Welsch
Proběhne na jaře 2017 ve spolupráci s ČBF. Bude stanoveno
nasazováním do skupin na základě umístění v soutěžích ČBF U14 –
sezóna 2015/2016 a probíhající soutěže U15 – sezóna 2016/2017.
Veškeré informace podá ředitel turnaje chlapců nebo dívek

B/Technická ustanovení
Předpis:
Hraje se podle platných pravidel basketbalu s těmito úpravami:
- hrací doba 4 x 7 minut čistého času
- přestávka mezi čtvrtinami 1 minuta
- přestávka v poločase 5 minut
- maximální počet osobních chyb jednotlivce jsou 4
- v případě nerozhodného výsledku se prodlužuje 3 min., a to až
do rozhodnutí
- po 4. osobní chybě družstva v každé čtvrtině následují 2 TH
- hrací míč velikosti č.7 pro chlapce, č.6 pro dívky
- doba rozcvičení je 10 minut od konce předchozího utkání
Počty
Maximální počet hráčů v krajském družstvu je 12 + 2 členové
účastníků
doprovodu.
Hrací systém: Stejný systém chlapci i dívky:
Základní část – 2 skupiny po 7 účastnících - 2 haly
Systémem každý s každým – jednokolově.
Semifinále – podle umístění v základních skupinách A1 – B2, A2 – B1 (o
1. – 4. místo), A3 – B4, A4 – B3 (o 5. – 8.místo), A5 – B6, A6 – B5 (o
9. – 12. místo), s následným utkáním o umístění vítězů a poražených ze
semifinále, včetně utkání A7 – B7 o 13. místo
Podává vedoucí družstva písemně řediteli turnaje, či hlavnímu
Námitky:
rozhodčímu v hale do 30ti minut po ukončení utkání s vkladem 300,Kč. O námitkách rozhoduje řídící komise turnaje ve složení (ředitel
turnaje, technický vedoucí a hlavní rozhodčí).
V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch ČBF.
Proti rozhodnutí řídící komise není odvolání.
Rozhodčí:
Míče:

Časový
program:
Upozornění:

Budou delegováni ČBF, nasazování na jednotlivá utkání provádí hlavní
rozhodčí. Každé utkání řídí 2 rozhodčí.
Pořadatel předloží v každé hale 5 míčů (jeden hrací, 2 a 2 pro
rozcvičení každého týmu) značky MOLTEN vel.7 chlapci, vel. 6 dívky, se
kterými se bude hrát po celou dobu turnaje.
5.6.2017 – 09:00 - 19:00
26.6.2017 – 09:00 - 20:15
27.6.2017 – 09:00 - 19:00
28.6.2017 – 09:00 - 14:00 na Rosničce a GML + 09:00 – 13:00 na
dvojhale VUT Purkyňova
Řídící komise turnaje si vyhrazuje právo změny programu a rozlosování.

