Asociace školních sportovních klubů ČR

Školní sportovní klub při Gymnáziu Václava Beneše
Třebízského ve Slaném

POŘÁDÁ

KRAJSKÉ KOLO
FLORBAL – kat. V. - chlapci

Slaný
15. prosince 2008

A. Všeobecná ustanovení
Pořadatel

: ŠSK při Gymnáziu V. Beneše Třebízského ve Slaném

1.

Termín konání

: 15. prosince 2008

2.

Místo konání

: Hala BIOS, Nejtkova ul. Slaný – vedle budovy gymnázia

3.

Doprava

: vlastní, mapka trasy z autobusového nádraží je přiložena

4.

Začátek akce

: 8,00 hod.

5.

Kategorie

6.

Organizační výbor

: Mgr. Michal Šturm – Gymnázium Slaný
Mgr. Jan Pokorný – Gymnázium Slaný

7.

Přihlášky

: zasílejte poštou ( vzor AŠSK ) do 12. 12. 2008 na
adresu : Michal Šturm, Smetanovo nám. 1310, 27401 Slaný
mobil :605171071,TZ : 312522264,fax:312521342
e-mail : michal.sturm@volny.cz

V. kategorie
studenti 1. – 4. ročníku SŚ
(1993,1992,1991,1990,1989 )
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií
tercie až sexta šestiletých gymnázií

Přihláška musí být potvrzena OR, obsahovat zpětný kontakt
na vedoucího družstva

8.

Účastníci

: vítězná družstva okresních kol

9.

Prezence

: začátek v 8,00 – 8,30 hodin, vedoucí předloží originál
soupisku družstva, potvrzenou ředitelem školy.

10.

Cestovné

:bude proplaceno na základě předložení jednosměrné
jízdenky nebo potvrzení o celkové výši jízdného hromadným
dopravním prostředkem (autobusem, vlakem) s využitím
hromadných slev a s uvedením počtu cestujících – zvlášť
dospělý a děti.

11.

Podmínky

: po dobu konání akce nejsou účastníci pojištěni
proti úrazům a krádeži.
Každý účastník musí mít kartičku pojištěnce.
Dozor nad studenty zajišťuje v plném rozsahu po
celou dobu vysílající škola !!!!

B. Technická ustanovení
1.

Podmínky účasti

: soutěž je řízena podle všeobecných podmínek AŠSK
ČR. V družstvech mohou startovat pouze studenti
příslušné školy s věkovým omezením na soupisce
potvrzené ředitelem vysílající školy a OR AŠSK
příslušného okresu. V případě změny hráčů na soupisce je
vedoucí družstva povinen předložit aktuální potvrzenou
soupisku i s čísly hráčů (max. 15 + 2 vedoucí na soupisce)

2.

Soutěžní komise

: ředitel soutěže
hl.rozhodčí
zástupce účastníků

3.

Protesty

: případnou námitku podává vedoucí družstva
písemně do 15 min. po skončení zápasu řediteli
soutěže s vkladem 200,- Kč. V případě zamítnutí
propadá vklad pořadateli.

4.

Startují

: maximálně 15-ti členná družstva chlapců
z jedné školy,minimálně 6 hokejek a 3 míčky
Doprovod družstva tvoří 1vedoucí ( starší 18 let ) a
trenér.

5.

Pravidla

: hraje se podle pravidel ČFbU, soutěžního řádu a
tohoto rozpisu. Vzhledem k rozměrům haly se hraje 4 hráči
v poli +1 brankář
Odlišnosti specifikuje výtah pravidel v manuálu
AŠSK ČR.

6.

Systém soutěže

: bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev.

7.

Hrací doba

: bude upřesněna podle počtu přihlášených družstev.

V Slaném dne 15.11.2008
Mgr. Michal Šturm
ředitel soutěže

