Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691, tel.: 326 991 217

PROPOZICE
REGIONÁLNÍHO KOLA V MINIFOTBALU
Datum :
Místo :
Zahájení :
Prezence :
Ředitel soutěže :
Věkové kategorie :

17. května 2007
Čelákovice – městský fotbalový stadion /u Labe/
9.00 hodin
8.30 hodin
Petr Martinec
IV. kategorie – 8. – 9. roč. ZŠ /1993, 92, 91 /
- tercie a kvarta osmilet. gymnázií, prima a sekunda
šestiletých gymnázií
Účastníci :
každé družstvo má maximálně 12 hráčů
Pravidla :
hraje se podle pravidel minifotbalu vydaných ČMFS
5+1
Počet hráčů:
Systém soutěže:
bude určen podle počtu přihlášených družstev
Ceny :
vítězové obdrží věcné ceny a diplomy
Cestovné :
bude hrazeno z rozpočtu K. Ú. STČ - pouze v případě, že na místě
odevzdáte platnou jízdenku nebo potvrzení o výši jízdného
vytištěného z internetových stránek a potvrzené ředitelstvím ZŠ
nebo gymnázia . Pokud tak neučiníte na místě, jízdné vám nebude
uhrazeno.
do 14. května 2007 - Eva Bukačová - telefonicky nebo
faxem –
Přihlášky :
č. tel. 326/991217, fax : 326/995959, e-mail : bukacka @ seznam.cz,
mobil : 603/724237
Podmínky :
vedoucí školního týmu předloží vyplněnou soupisku potvrzenou
ředitelem školy, který odpovídá za pravdivost údajů /v případě
nesrovnalosti, či oprávněného protestu bude družstvo
diskvalifikováno/
- každý hráč musí mít u sebe kartičku pojištěnce
- doprovod žáků nevykonává funkci rozhodčího
- neberte s sebou cenné věci, pořadatel neručí za případné ztráty !
- pedagogický dozor vysílající školy zodpovídá za bezpečnost
celého družstva včetně náhradníků
Pořadí určují tato kritéria :
- počet získaných bodů
- výsledek vzájemného utkání
- větší rozdíl skóre
- větší počet vstřelených branek
- tři penalty – každou provádí jiný hráč
- další série penalt až do rozhodnutí
Upozornění :

Kartičku pojištěnce s sebou – stačí ofocená

Eva Bukačová
MDDM Čelákovice

