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Ing. Martin Puš
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10. – 11.červen
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PROPOZICE
REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK V MINIFOTBALE

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR
pořádá: OR Jičín
ZŠ Jičín Poděbradova 18

2. Technické zajištění:

Sportovní zařízení města Jičína

3. Adresa
sportovní
kanceláře:

Josef Čurda
Achátová, 1702 Nová Paka PSČ 509 01
e-mail: josef.curda@centrum.cz
mobil: 736786907

4. Termín konání:

10. – 11.června 2010

5. Místo konání:

Jičín, městský stadion V Lípách

6. Kategorie:

IV.věková kategorie
8. – 9.třída ZŠ ( a odpovídající třídy víceletých gymnázií)
rok narození 1994 –1995 -1996;
obě podmínky musí být splněny

7. Organizační výbor:
Ředitel soutěže:
Sportovní ředitel:
Hospodář:
Prezence:
Stravování:
Ubytování:
Technické zabezpečení:
Pořadatelská služba:
Rozhlas:
Zdravotník:

Mgr.Miloš Vejvoda
Josef Čurda
hospodářka OR AŠSK Jičín
Naďa Prokůpková (za AŠSK ČR)
Dana Čurdová, Jiří Skuček
Petr Vyčítal
Mgr.Zlata Budínská
Přemysl Suchánek
Mgr.Alena Babáková
Mgr. Miloš Vejvoda
Zajišťuje SZŠ Hradec Králové

8. Čestné předsednictvo:

Ing. Martin Puš
starosta města Jičín
PaedDr. Ladislav Petera CSc. generální sekretář AŠSK ČR
Mgr. Vladimír Blažej
předseda komise mládeže ČMFS
Jan Šotek
předseda OFS Jičín
Mgr.Ondřej Diviš
metodik AŠSK ČR

9. Přihlášky:

Zasílejte na adresu sportovní kanceláře pouze písemně
nejpozději do 1.6.2010 na předtištěném formuláři č.1 z manuálu
AŠSK str. 103; nebo e-mailem.
V obou případech kvůli zajištění ubytování a stravování
bezpodmínečně uveďte počet účastníků (hráči + vedoucí
družstev). Uveďte kontaktní spojení na vedoucího družstva.
Pořadatelé žádají vedoucí družstev, aby v přihlášce uvedli,
zda přijedou zvláštním autobusem, nebo veřejnou dopravou.
Uveďte případný požadavek na ubytování řidiče zvláštního
autobusu !!
Uveďte č.mobilu vedoucího,jeho mailovou adresu

10. Účastníci:

Vítězná družstva z pěti kvalifikačních skupin a družstvo
spolupořadatele.

11. Startovné:

200,- Kč za každého hráče a 2 vedoucí družstev

12. Prezence:

Dne 10.6. ve vestibulu sportovního areálu Jičín, Revoluční ulice
od 9.30 hodin do 11.00 hodin
Vedoucí předloží:
- definitivní soupisku družstva (formulář č.1) potvrzenou
ředitelem školy; musí být vyznačeno členství v AŠSK ČR
- seznam hráčů s příslušností ke zdravotní pojišťovně (každý
hráč musí mít kartičku pojištěnce),

13. Finanční zabezpečení:

Členům AŠSK ČR je hrazeno ubytování,stravování a příspěvek
na jízdné.
Nečlenové AŠSK ČR hradí stravování a ubytování pořadateli při
prezenci.Stravné 150 Kč ubytování 200 Kč. Příspěvek na jízdné
se nečlenům AŠSK ČR neproplácí.

Proplácení příplatků na dopravu:
Účastníci jsou povinni využít všech dostupných slev.
Jízdné členům AŠSK ČR bude proplaceno soutěžícím a doprovodu takto:
a) zlevněné jízdenky (pro skupiny i jednotlivce) v plné výši
b) jiné jízdenky (nezlevněné) v ceně zlevněných skupinových jízdenek

c) při použití jiného dopravního prostředku než veřejné hromadné dopravy, bude účastníkům
proplacen příspěvek na dopravu v ceně zlevněné jízdenky pro skupinu na dané trase druhou
třídou ČD nebo autobusové jízdenky. Příspěvek bude stanoven na základě porovnání,
kalkulace, skupinové jízdenky ČD a autobusové jízdenky po předložení prohlášení o
vzdálenosti v km z místa působnosti ŠSK do místa konání soutěže a to vždy při
nejekonomičtějším způsobu dopravy.
d) zpáteční jízdenky budou uloženy u vysílající organizace po dobu 3 let.
14. Ubytování:

Ubytování účastníků bude v ubytovacím zařízení TJ Jičín;
Sportovní zařízení města Jičína;v motelu Rumcajs.
Vedoucí družstva převezme přidělené pokoje a podepíše záznam
převzetí. Před ukončením pobytu vedoucí družstva předá
pokoje.
Případné způsobené škody musí být uhrazeny v plné výši.
Pokud výprava bude požadovat ubytování řidiče zvláštního
autobusu musí její vedoucí uplatnit požadavek současně
s přihláškou.Jeho ubytování může být zajištěno proti platbě
v hotovosti.

15. Stravování účastníků:

Je zajištěno v jídelně Oblastní nemocnice Jičín
Stravování začíná večeří 10.6., končí obědem 11.6.2010

16. Upozornění:

Pohyb po ubytovacích prostorách pouze v domácí obuvi. Pohyb
v jídelně v civilní obuvi, ne v kopačkách.

17. Ubytovací záloha:

Vedoucí družstva složí po převzetí pokojů ubytovací zálohu ve
výši 2.000,-Kč, na úhradu případných škod způsobených jeho
družstvem na ubytovnách, ve vyhrazených šatnách. Záloha bude
vrácena, nebudou-li problémy, po vyhlášení výsledků turnaje.

18. Úrazové pojištění:

Účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných AŠSK nejsou
pojištěni zvláštní pojistkou proti úrazům, ztrátám ani krádežím.
Výkonný výbor AŠSK ČR doporučuje účastníkům, aby si
uzavřeli individuální pojištění.

19. Bezpečnost účastníků:

Dozor nad žáky zajišťuje vysílající škola (vyhláška MŠMT
č.55/2005 § 7, odst.2). Vedoucí družstev odpovídají po celou
dobu soutěže v Jičíně za bezpečnost a chování členů výpravy.

20.Upozornění:

Pokud se nominované (přihlášené) družstvo nedostaví na RF
bez prokazatelné písemné omluvy zaslané nejpozději 3 dny před
konáním RF a příslušný kraj nepošle náhradu, je původně
nominované (přihlášené) družstvo povinno uhradit pořadateli
náklady spojené s přípravou jeho startu.
Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem
získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele
ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně
povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.

B. Technická ustanovení:
21. Podmínky účasti:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami AŠSK ČR.
V družstvech škol mohou startovat pouze žáci přihlášené školy
odpovídající věkové kategorii (viz bod A6 propozic).Vedoucí
předloží při prezenci aktualizovanou přihlášku na soutěž a
soupisku (vzor č.1) úplně a správně vyplněnou. Dodatečné
úpravy soupisky při prezenci jsou nepřípustné.

22. Materiální vybavení:

Každé družstvo musí mít dvě sady dresů různé barvy s čísly
(uvést na přihlášce) a vlastní míč na rozcvičení. Nejsou
povoleny kopačky s vyměnitelnými kolíky.Hráči si vezmou
kopačky i pro hru na umělé trávě. Hráči musí mít chrániče
holení. Při změně barvy dresů musí mít hráč stejné číslo jako na
přihlášce (prvotním dresu).

23. Míče:

Oficiální hrací míče jsou značky Molten. Zajišťuje pořadatel.

24. Rozhodčí:

Rozhodčí zajistí pořadatel ve spolupráci s komisí rozhodčích
OFS Jičín.

25. Soutěžní komise:

Garant fotbalu AŠSK ČR
Ředitel soutěže
Zástupce účastníků zvolený na technické poradě

26. Protesty:

Je možné podávat řediteli soutěže do 20 minut po ukončení
utkání s vkladem 300,- Kč, který v případě zamítnutí protestu
propadá. Protest řeší soutěžní komise.

27. Startují:

Vítězná družstva kvalifikací a družstvo spolupořádající školy
s maximálním počtem 12 hráčů. Doprovod tvoří vedoucí
družstva, trenér tj. maximálně 2 dospělé osoby. Alespoň jedna
osoba musí být v pracovněprávním vztahu se školou.

28. Pravidla:

Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu ČMFS a následných
upřesnění:
Červená karta znamená stop v následujícím utkání, o případném
dalším trestu rozhodne soutěžní komise.
Čekací doba není. Bezdůvodně opožděný nástup družstva
k utkání může znamenat kontumační výsledek.

29. Systém soutěže:

Hraje se ve skupinách, jejich složení je určeno VV AŠSK ČR.
Skupina I.
skupina II.
A1
D1
B1
E1
C1
F (pořadatel)

Hraje se 2x20 minut;5 minut přestávka; mezi zápasy přestávka
15 minut
a) ve skupinách se hraje systém „každý s každým“
b) semifinále: A1 – B2
A2 – B1
c) poražení v semifinále hrají o 3 místo
d) vítězové v semifinále hrají o 1. místo
e) družstva na 3. místě ve skupině hrají o 5. místo
Kritéria pro stanovení pořadí:
a) ve skupinách
- počet bodů (3 za vítězství, 1 za plichtu)
- vzájemný zápas (při rovnosti bodů 2 družstev)
- rozdíl branek v celkovém skore skupiny
- větší počet vstřelených branek
- při rovnosti všech kriterií střelba pokutových kopů (dle pravidel Českého poháru ČMFS)
b) semifinále, pořadí o 1. 3. a 5.místo v případě nerozhodného výsledku střelba pokutových
kopů (viz.výše).

30. Ceny:

Všechna družstva obdrží diplomy AŠSK ČR
První tři družstva obdrží poháry a medaile AŠSK ČR

31. Občerstvení:

Organizátor zajišťuje pitný režim při utkáních
Bude otevřen kiosek se základním sortimentem

32. Upozornění:

Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev
zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě
nedodržení budou družstva hodnocena mimo soutěž.
Povinná je účast vedoucího družstva na technických
poradách
Družstvo bude mít vlastní uzamykatelnou šatnu.Vedoucí
složí zálohu na zapůjčení klíče.

Josef Čurda v.r.
sportovní ředitel RF

Mgr.Miloš Vejvoda v.r.
ředitel školy
Mgr. Ondřej Diviš v.r.
metodik AŠSK ČR

ČASOVÝ

PROGRAM

ČTVRTEK 10.června
09.30 –11.00

příjezd družstev, prezence

11.15

zahajovací porada vedoucích družstev

12.00 – 13.30

ubytování

14.00

oficiální zahájení RF

14.30 – 15.15

1. utkání ve skupinách

15.30 – 16.15

2. utkání ve skupinách

16.30 – 17.15

3.utkání ve skupinách

17.30

porada vedoucích družstev

18.00

večeře

Účast vedoucího družstva na poradách je povinná !
V době 15.00 – 21.00 hodin je možno využít Aquacentrum (bazén, pára, sauna, vířivka)

PÁTEK

11.června

07.00 – 07.30

předání pokojů

07.30 – 8.30

snídaně

09.00 - 09.45

semifinále 1.A – 2.B

10.00 – 10.45

utkání o 5. – 6. místo

11.00 – 11.45

utkání o 1. – 2. místo

12.00

zakončení RF v minifotbale žáků

12.30

oběd

2.A – 1.B

utkání o 3. – 4. místo

