OR Asociace školních sportovních klubů Kutná Hora

Školní sportovní klub při Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře

POŘÁDÁ

KRAJSKÉ KOLO
FLORBAL – kat. V. - dívky

Kutná Hora
11. prosince 2008

A. Všeobecná ustanovení
Pořadatel

: ŠSK při Gymnáziu J. Ortena v Kutné Hoře

Termín konání

: čtvrtek 11. prosince 2008

Místo konání

: Hala BIOS, Puškinská ul.

Začátek akce

: 9,00 hod.

Kategorie

: V. kategorie – studentky (ročník 1989-93)

Organizační výbor

: Mgr. Zbyněk Rudolf – Gymnázium JO Kutná Hora
Mgr. Karel Ptáček – OR AŠSK Kutná Hora

Přihlášky

: zasílejte do 9.12. 2008
mobil : 604579362
e-mail : ptacekkarel@seznam.cz
Přihláška musí obsahovat zpětný kontakt na vedoucího
družstva

Účastníci

: vítězná družstva okresních kol

Prezentace

: začátek v 8,00 – 8,45 hodin, vedoucí předloží originál
soupisky družstva, potvrzenou ředitelem školy.

Cestovné

: dle směrnic Stč krajského úřadu, v případě jinou než
veřejnou dopravou mít potvrzení o ceně jízdného- např. z
internetu )

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
žáci 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 dívek
z jedné školy
Doprovod družstva tvoří 1vedoucí ( starší 18 let )

5.

Pravidla

: hraje se podle pravidel ČFbU, soutěžního řádu a
tohoto rozpisu, počet hráčů je 4+1.
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 Kutné Hoře 14.11. 2008
Mgr. Karel Ptáček
Mgr. Zbyněk Rudolf

