Nad turnajem pøevzal záštitu
pan Zdenìk Fink
primátor mìsta
Hradec Králové

Inter G CUP
2017
Turnaj se uskuteèní
v Královéhradecké hale Tøebeš
Støeda 11.10, ètvrtek 12.10.2017
od 10:00 - 17:00 hodin

Kategorie MIX
Vìkové kategorie:
A druhý stupeò ZŠ
B støední školy
KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

www.kin-ball.cz
Tradièní èeský výrobce
sportovního vybavení

A.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Poøadatel:

VOŠZ a SZŠ Hradec Králové a Èeský svaz kin - ballu
ve spolupráci s Èeskou asociací Sport pro všechny

Øeditel soutìže:

Zdeòka Horèièková, Martin Paur

Datum konání:

Základní školy:
Støední školy:

Místo:

Hradec Králové, sportovní hala Tøebeš

Hrací doba:

Vždy od 10,00 do 16,00 hodin.

Registrace:

ZŠ – støeda 11.10. 2017 od 9,00 do 9,45 ve sportovní hale
SŠ - ètvrtek 12.10. 2017 od 9,00 do 9,45 ve sportovní hale

Kategorie:

Kategorie A - 2. stupeò ZŠ, kategorie B – studenti SŠ

Støeda 11. øíjna 2017
Ètvrtek 12. øíjna 2017

Zahájení turnaje: støeda 11. øíjna 2017 od 9:45 do 10:00 ve sportovní hale Tøebeš.
Doprava :

Vlastní, na náklady vysílající organizace.

Stravování:

Svaèina + pití v cenì startovného, další obèerstvení v hale.

Startovné:

500,- Kè , za každé družstvo, startovné je možné uhradit pøevodem
na úèet kin-ballového svazu (è.ú. 2100113490/2010, v.s. IÈO školy)

Ceny:

Všechna družstva obdrží diplom, družstva na prvních tøech místech
obdrží pohár, medaile a vìcné ceny.

Pøihlášky:

Zasílejte nejpozdìji do 1. øíjna 2017.
Družstva budou do turnaje zaøazena:
1) Dle umístìní v loòském roèníku Poháru ÈR ZŠ a SŠ.
(úèast mají zajištìnou finalisté)
2) Dle data pøihlášení.

www.kinball.cz

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Pravidla:

Hraje se podle platných pravidel ÈSK.

Startuje:

Maximálnì 8 družstev v každé kategorii. Družstva jsou smíšená
a v každém družstvu mùže být nejvíce 8 hráèù (4 ve høe a 4
støídající). Ve høe na ploše musí být vždy nejménì 2 dívky.
Družstvo musí doprovázet nejménì jedna dospìlá osoba.

Herní systém:

Každý zápas se bude hrát na 2 vítìzné periody, do 13 bodù
podle nových pravidel IKBF. Vítìzem se stává tým, který první získá dvì
periody v zápase. Každý zápas mùže být dlouhý 2 až 4 periody.

Èasový rozpis:

Pøipraví poøadatel.

Rozhodèí:

Utkání budou øídit kvalifikovaní rozhodèí.

Protesty:

Mohou podat vedoucí družstev písemnì øediteli turnaje do 10 minut
po skonèení utkání a po složení èástky 200,-Kè, která bude
v pøípadì oprávnìnosti vrácena.

V Hradci Králové

Zdeòka Horèièková, Martin Paur
øeditelé turnaje

www.kinball.c

PØIHLÁŠKA NA TURNAJ
7. mezinárodní turnaj smíšených družstev základních
a støedních škol na území Èeské republiky
TÝM: ………………………………………………………………………………../ NÁZEV
/ŠKOLA: .........................................................................................................
SLOŽENÍ:
1. ……………………………………………. / KAPITÁN /
2……………………………………………….
3…………………………………………….…
4………………………………………….……
5……………………………………………....
6………………………………………………
7…………………………………………...….
8 ................................................................
VEDOUCÍ DRUŽSTVA:
KONTAKTNÍ ADRESA:
TELEFON:
e-mail :
Všichni výše uvedení hráèi jsou studenty naší školy, klubu a jsou v dobrém zdravotním
stavu.
.
Razítko škol a podpis:

www.kinball.c

