
 

KIN – BALL 
Pohár základních a středních škol v ČR 

oblastní kola základních a středních škol smíšených družstev 
 

Garant za ČSK  -  Martin Paur / Vážní 400, Hradec Králové 503 41 
Tel: 495 215 115, Mobil: 608 167 619 / E-mail: m.paur@kin-ball.cz, www.kin.ball.cz 

 
Pořadatel:               Český svaz kin-ballu 
 
Kategorie:               III. a IV. – ZŠ – smíšená družstva 
                                 V. – SŠ – smíšená družstva 
 
Termíny:                 listopad 2011-10-21 
 
Účastníci:                Družstvo má 4 hráče v poli, vždy ve složení 2 chlapci a 2 dívky. 

Družstvo může mít nejvíce 4 hráče na lavičce, kteří mohou střídat 
hráče v poli tak jak je stanoveno v pravidlech ČSK, nejméně by 
družstvo mělo mít dva hráče na lavičce, jednoho chlapce a jednu 
dívku. 

                                 Vedoucí družstva musí být starší 18 let a musí být v pracovně  
                                 právním vztahu s vysílající školou. Družstvo musí mít soutěžní míč  
                                 Omnikin. Rozlišovací dresy v oficiálních barvách bílé ( šedé ), modré  
                                 A černé zajistí pořadatel ( ČSK). 
 
Pravidla:                 Hraje se podle pravidel Českého svazu kin-ballu v aktuální verzi,  
                                 lze stáhnout  ve formátu pdf z webových stránek Českého svazu 
                                 kin-ballu. 
 
Přihlášky:               Přihlášky ze všech škol ze všech krajů posílejte na adresu Českého  
                                 svazu kin-ballu – info@kin-ball.cz  nejpozději do pátku 4.listopadu 
                                 2011. 
 
Startovné:               250,- Kč za družstvo 
 
Oblasti:                   jsou totožné s kraji v ČR, pokud bude z některé oblasti přihlášen  
                                malý počet družstev, bude na rozhodnutí ČSK, v rámci které oblasti 
                                budou daná družstva zařazena do turnaje. 
 
Poznámka:   S organizací oblastních turnajů ( jedná se o 1. ročník ) pomůže všude, 
kde bude třeba, Český svaz kin-ballu. Po uzávěrce přihlášek budou na základě počtu 
přihlášených družstev z jednotlivých oblastí zaslány další potřebné informace. 
Upozornění: na jednotlivých oblastech zůstane určení termínu turnaje a zajištění 
odpovídající tělocvičny.   Ofiální rozměry hřiště jsou 21x21 m, nejmenší přípustné 
rozměry pro místní soutěž jsou 15 x 12 m.  
 
                                                                                      Martin Paur, předseda ČSK 
                                                                                      Zdeňka Horčičková, metodička 


