
PROPOZICEPROPOZICEPROPOZICEPROPOZICE    
XV. ročníku 

KRAKRAKRAKRA----KOŽ CUPU 200KOŽ CUPU 200KOŽ CUPU 200KOŽ CUPU 2009999    
Místo konání:  Tělocvična ZŠ Kožlany 
 
Termín konání:  5. - 6. 9. 2009 
 
Kategorie:  starší dorostenky pro sezónu 2009 / 2010, tj. ročníky 91 a mladší + kluci DBK (roč. 94 a ml.) team BKS 
 
Hrací systém: 1 skupina po 5, po základní skupině sehrají dámská družstva play-off systémem 1-4, 2-3 
 
Hrací doba: 4 x 9 minut hrubý čas, poslední 2 minuty IV. čtvrtiny je čas čistý (při time outu čas stojí). 

Prodloužení 3 minuty čisté. 
 
Vklad:   1500,- Kč za družstvo 
 
Rozhodčí:  Zajistí pořadatel 
 
Občerstvení:  Zajištěno v přilehlých prostorách tělocvičny 
 
Ubytování:  Po družstvech ve třídách s vlastním spacákem a karimatkou ( 35,- Kč za noc ) 
 
Stravování:  Školní jídelna (So - O,V; Ne - S,O  v cenách  S - 35,- Kč; O - 80,- Kč; V - 65,- Kč na osobu) 
 
Všechna družstva obdrží pohár a diplom. Hráčky družstev na prvních třech místech obdrží medaile. Zároveň se vyhlašuje soutěž "O nejlepšího 

střelce", "O nejužitečnějšího hráče" (MVP), "O nejlepší pětku turnaje" (ALL STARS), "O nejlepšího střelce trojek" a „O nejbojovnější hráčku“ 
 

Hrací rozpis: 

Sobota Neděle 

    

     9:00 1 DBK vs BKS 
 

9:00 S1 II. dívky vs III. dívky 

10:00 2 BaK Plzeň vs Sokol Kladno 
 

10:00 S2 I. dívky vs IV. dívky 

11:30 3 BKS vs BaK Plzeň 
 

12:00 o 3. poražený S1 vs poražený S2 

12:30 4 BK V. Meziříčí vs DBK 
 

13:00 finále vítěz S1 vs vítěz S2 

14:00 5 BaK Plzeň vs BK V. Meziříčí 
 

14:20 
 

Zakončení turnaje 

15:00 6 Sokol Kladno vs BKS 
 16:30 7 BK V. Meziříčí vs Sokol Kladno 
 17:30 8 DBK vs BaK Plzeň 
 19:00 9 Sokol Kladno vs DBK 
 20:00 10 BKS vs BK V. Meziříčí 
  

Slavnostní zahájení turnaje: Sobota 13:30 
 

 Informace, kontakt:  Jiří Buňka, Mírová 556, 331 41 Kralovice, 602 992 000, jirka@bunka.cz 
a také na www.basket.kozlany.cz 

 
              

Prosíme o připravení soupisky z důvodu urychlení zpracovávání výsledků a přípravy zápisů 

 
 
Návratka s objednávkou noclehů a jídel na další straně propozic. Prosím o její včasné zaslání nejpozději do 2.9.2009 

 

 

 

www.basket.kozlany.cz  www.basket.kralovice.cz 

 



 
 

POTVRZENÍ ÚČASTI NA     KRA-KOŽ CUPU 2009 
 

 Družstvo: ______________________________        Předpokládaný příjezd: datum _________        _________ hod. 

  

Závazně objednáváme:   _____ x nocleh ze 4.9. na 5.9. (Pá na So) ( á 35,- Kč ) 

     _____ x nocleh z 5.9. na 6.9. (So na Ne) ( á 35,- Kč ) 

     _____ x večeře v pátek 4.9. ( á 65,- Kč ) 

     _____ x snídaně v sobotu 5.9. ( á 35,- Kč ) 

     _____ x oběd v sobotu 5.9. ( á 80,- Kč ) 

_____ x večeře v sobotu 5.9. ( á 65,- Kč ) 

     _____ x snídaně v neděli 6.9. ( á 35,- Kč ) 

     _____ x oběd v neděli 6.9. ( á 80,- Kč ) 

 

Připomínky, dotazy: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

V případě zájmu o ubytování jinde než ve škole dejte vědět dostatečně dopředu. Možno zajistit ubytovaní v Kralovicích 
v penzionu, případně v rekreačním středisku „Ve mlejně“ pod Kožlany. Omezeno kapacitou a jinými klienty. 

 

Ubytování s příslušným „komfortem“je možné již od pátku cca 18 hod. 
Pro ubytování hráček je nutná vlastní karimatka – není možné odnášet žíněnky z tělocvičny. 

Ložnice trenérů tak jako vždy připravena v nářaďovně. 

 

Potvrzení účasti zašlete do 2.9.2009 na adresu: Jiří Buňka, Mírová 556, 331 41 Kralovice, email: jirka@bunka.cz 

!! Nutno dodržet vzhledem k objednávce zboží do školní jídelny !! 

 

www.basket.kozlany.cz  www.basket.kralovice.cz 
 


