OR AŠSK ČR Šumperk
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
Oddíl baseballu CANNIBALS ŠUMPERK
pořádají
VIII. ročník baseballové soutěže pro žáky základních škol

„HAVRANÍ PÁLKA“
Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,
oddíl baseballu Cannibals
Termíny:

I. kolo
II. kolo

Místo:

baseballový areál Šumperk – Temenice (u střelnice, za IV. ZŠ Šumperk)

23. 9. 2016 (pátek)
19. 5. 2017 (pátek)

Prezence družstev:

8:45 – 9:00, 9:00 – 9:10 upřesnění pravidel

Zahájení soutěže:

9:15

Předpokládané zakončení: 12:30
Startují:

10 - 12 členná družstva

Kategorie:

žáci 6. - 9. tříd

družstvo tvoří 12 žáků/žákyň
4 (9. tř.)+4 (8 tř.) +4 (7 tř.)\ možno doplnit žáky 6. tříd
odděleně hoši, dívky

Způsob hry: školní softball (spodní nadhoz) pro kategorii 6.-9. třída (hoši i dívky)
Pravidla:

Pravidla jsou vzhledem k herním dovednostem hráčů zjednodušena. Hraje
se podle Pravidla_Havrani palka_2016/2017 (v příloze).
Navíc budou upřesněna formou ukázky před zahájením 1. kola

Systém soutěže: určí pořadatel podle počtu prezentovaných družstev. Pravděpodobně
každý s každým. Celkové výsledky budou stanoveny na základě součtu
bodů za pořadí v jednotlivém kole soutěže.
Úhrada:

družstva startují na vlastní náklady
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Startovné:

300,- Kč (za obě kola soutěže) za školu, která není v AŠSK (nebo nemá
splněny všechny požadavky vůči AŠSK)

Ceny:

družstva na 1. - 3. místě obdrží po druhém kole ceny a diplomy

Účast v každém následujícím kole potvrďte týden předem (nutné pro vytvoření hracího
systému příslušného kola).
Upřesnění přihlášek: nejpozději do

22. 9. 2016

Telefonicky (SMS) nebo e-mailem na adresu: Tomáš Cahlík,
mob. 721209281, e-mail: Tomas.Cahlik@seznam.cz
Rozhodčí:

zajišťuje pořadatel

Vybavení družstev: dresy – nemusí být s čísly
s sebou - pálku, rukavice (pokud máte),
míče, helmy a pálky budou zapůjčeny (podle potřeby)
odpovídající sportovní oblečení
Poznámka:

systém utkání umožňuje hru bez rukavic

Různé:

!!!POZOR, ÚČASTNÍCI NEJSOU POJIŠTĚNI PROTI ÚRAZÚM!!!

Zdravotní zajištění: ČČK pobočka Šumperk

Tomáš Cahlík
ředitel soutěže

Martina Rabušicová
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
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