Celostátní soutěž
základních škol
v basketbalu
6. a 7. tříd

2011/2012

„Asociace školních sportovních klubů vstoupila před šesti lety do projektu školního basketbalu pro tuto věkovou kategorii. Po prvním zkušebním
roce projekt podporovala společnost NESTLE CZ tři
ročníky, pátý ročník jsme soutěž organizovali ve spolupráci s AŠSK v krajích a okresech a krajskými úřady ČR.
Nyní jsme na prahu nové éry školního basketbalu,
protože značka AND1 začíná spolupracovat na dalším, již šestém ročníku soutěže. Přejme si  ať se nám
spolupráce daří. AND1 Cup je celorepubliková basketbalová soutěž určená pro chlapce a dívky z 6. a 7.
tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií. Loňského ročníku se zúčastnilo téměř 6000
hráčů v 585 týmech zastupujících téměř 350 škol z celé
ČR. Našim cílem je nejenom rozvíjet pohybové aktivity
dětí, ale také vyhledávat další zájemce o basketbal, kteří
mohou najít své uplatnění nejprve jako hráči, později jako
trenéři, rozhodčí nebo manažeři ve sportovních oddílech. Věřím, že basketbalový AND1 Cup nejen obohatí
sportovní aktivity na Vaší škole, ale že Vám i Vašim
žákům přinese spoustu radosti a nadšení!“
Václav Lešanovský, prezident Asociace
školních sportovních klubů ČR

www.and1cup.cz

Basketbal AND1 Cup 2011/2012

PROPOZICE
Asociace školních sportovních klubů (AŠSK ČR)

AND1
Umožnit maximálnímu počtu žáků ZŠ - chlapcům i dívkám účast v dlouhodobé
soutěži, podpořit rozvoj další pohybové aktivity na základních školách v ČR.
AŠSK ČR - krajské a okresní rady, základní školy
webové stránky www.assk.cz, www.and1cup.cz
Pozn.: adresáře kontaktních osob jsou průběžně aktualizovány na www
stránkách.
Ve školních kolech - třídní družstva (možno zapojit i více družstev v jedné třídě)
Od okrskových kol - vítěz školního kola, popř.výběr školy v dané věkové kategorii.
Účastnit se mohou žáci jedné školy bez omezení pro výuku povinné školní TV.
Přihlášky družstev na příslušné kolo soutěže zasílejte určenému pořadateli
v termínu daném propozicemi konkrétní akce.
(viz přihláška na soutěž a soupiska)
dívky a chlapci 6. a 7. třída ZŠ, prima a
sekunda víceletých gymnázií, (ročníky narození
1998, 1999 a 2000), přičemž obě podmínky
platí současně
propozice jednotlivých postupových kol
vydává příslušná rada AŠSK ČR spolu s pořadatelem akce nejméně
14 dní před konáním soutěže.

www.and1cup.cz

Pořadí republikového finále 2011, Jindřichův Hradec
Dívky:

Chlapci:

1. ZŠ Švermova Žďár n. Sázavou

1. ZŠ Dr. Horáka Prostějov

2. ZŠ Dr. M. Tyrše Česká Lípa

2. ZŠ Studánka Pardubice

3. ZŠ Pečky

3. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská Č. Budějovice

www.and1cup.cz

Termínová listina soutěže ve školním roce 2011/2012
1. Přebor školy, okrsková
     a okresní finále **

září 2011 – 31. března 2012

2. Krajská finále

do 20. dubna 2012

3. Kvalifikace na RF

do 4.května 2012

4. Republikové finále

16. – 18.května 2012, Klatovy

„AND1 Cup je možnost, pro dívky a chlapce 6. a 7. tříd základních škol, jak se seznámit
s basketbalem v celé jeho kráse. Jako bývalý profesionální hráč jsem se osobně setkal s lidmi,
kteří začali hrát basketbal až na 2. stupni ZŠ a později se stali prvoligovými hráči. AND1 Cup
je příležitostí, jak poznat atmosféru opravdových zápasů a turnajů. Tak proč to nezkusit!!! “
Marian Přibyl, zástupce AND1 a bývalý basketbalový reprezentant
„Basketbal byl v minulosti sportem, který se často spojoval se školním prostředím kvůli
své technické a kombinační náročnosti. V posledních letech bohužel tento sport ze své pozice
poněkud ustoupil. AND1 Cup jednou z možností, jak basketbal na školách oživit; představit jej
jeho účastníkům „nebasketbalistům“ a pro registrované hráče a hráčky možností zahrát si v
jiných sestavách a s jinými spoluhráči než ve svých klubech.“
Jiří Zídek, místopředseda ČBF a bývalý hráč NBA
** Přesné informace o termínech okrskových a okresních kol budou zveřejněny na stránkách

www.and1cup.cz

PARTNER MLÁDEŽNICKÉHO BASKETBALU
KOMPLETNÍ NABÍDKA BASKETBALOVÉHO VYBAVENÍ
SLEVY PRO ŠKOLNÍ TÝMY!
Nakupujte v obchodech

nebo on-line na

