Orion Florbal Cup 2010/2011

PROPOZICE
Krajské kolo soutěže
A/ Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Z pověření KR AŠSK ČR, kraj Středočeský
technicky zajišťuje: OR AŠSK Praha - západ, Masarykova 878, 252 19
Termín:
14. prosince 2010
Místo:
Sportovní areál HAMR Braník, ulice Vltavanů 1542, Praha 4
Kategorie:
III. Chlapci
1.) 6. - 7. ročník ZŠ, prima a sekunda osmiletých gymnázií
2.) ročníky narození 1997, 1998, 1999
- přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně
Ředitel soutěže: Pavel Kasal
Přihlášky:
Zasílejte do: 9. prosince 2010
reditel@zsrudna.cz

Soupisky:

Prezence:

Účastníci:

Rámcový
časový pořad:

Uveďte kategorii (III. D, III. CH, IV. D, IV. CH), úplný název školy (bez zkratek),
kontakt na vedoucího
družstva (jméno, telefon, e-mail). Později zaslané přihlášky nebudou přijaty.
Na předepsaném formuláři Vzor č.1 (viz manuál kap. 7.2.) odevzdá vedoucí družstva
při prezenci.
Přihláška na soutěž a soupiska ke stažení zde.
Soupiska musí být potvrzena ředitelem vysílající školy a OR AŠSK. Vyplňte všechny
údaje. Bez řádně vyplněné
soupisky nebude družstvo do soutěže zařazeno.
Podle rozpisu - zahájení v 9:00, předpokládané ukončení ve 14:30
vedoucí výprav předloží soupisku družstva (viz manuál kap. 7.2. - Vzor č.1). Soupiska
musí být potvrzena
ředitelem vysílající školy a OR AŠSK ČR.
Vítězové okresních kol.
Družstvo má maximálně 15 hráčů a 2 vedoucí. Přičemž alespoň jeden vedoucí
družstva musí být v pracovně
právním vztahu se školou a zároveň starší 18 let.
Podle rozeslaného rozpisu
8:45- 9:00 prezence
9:00 zahájení soutěže společným nástupem
9:10 - 14:30 průběh soutěže
13:40 finálové utkání
14:15 vyhlášení výsledků turnaje

Účastnický
bez příspěvku
příspěvek:
Finanční
Družstva startují na vlastní náklady.
náležitosti:
Dozor nad žáky: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola,
pokud se zákonným
zástupcem nedohodne jinak (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2)
Zdravotní
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. VV
zabezpečení a
AŠSK ČR doporučuje,
úrazové
aby účastníci uzavřeli individuální úrazové pojištění. Za zdravotní způsobilost
pojištění:
odpovídá vysílající škola. Účastníci sebou
musí mít průkazku zdravotní pojišťovny.

B/ Technické ustanovení
Podmínky
účasti:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR. V družstvech mohou
startovat pouze hráči a hráčky
příslušné školy s věkovým omezením zapsané na soupisce potvrzené ředitelem školy a
OR AŠSK ČR.
Materiální
Družstvo musí mít 2 sady dresů různé barvy dresů. Hráči - hráčky musí mít vhodnou
zabezpečení:
obuv do tělocvičny,
která nezanechává na podlaze "znečištění".6 hokejek a 3 míčky na rozcvičení.
Soutěžní
ředitel soutěže: Pavel Kasal
komise:
hlavní rozhodčí: Martin Blažek
zástupce účastníků: zvolen na technické poradě z vedoucích družstev
Protesty:
Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 10 minut po ukončení zápasu ředitelem
soutěže s vkladem 200,- Kč. Při zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli.
Pravidla:
Hraje se dle pravidel ČfbU a soutěžního řádu AŠSK ČR.
Systém soutěže: Herní systém - ve skupinách každý s každým, dále dle počtu přihlášených družstev
Losování:
Při technické poradě vedoucích družstev
Hrací doba:
Hrací doba - podle počtu přihlášených družstev
Postup:
Vítězná družstva mají právo se zúčastnit se kvalifikace a hrát o účast na
republikovém finále.
Rozhodčí:
Zajišťuje pořadatel.
Ceny:
Každé družstvo obdrží diplom.
První tři družstva obdrží věcné ceny.
Doprava:
Na náklady účastníka, cestovné se neproplácí.
Různé:
Účastníci této soutěže nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím, ztrátám.
Doporučujeme, aby v případě pojistné události bylo využito zákonného pojištění na
školách.
V hale jsou individuální skříňky na kód. Nevozte s sebou cenné věci.
Současně vás prosím použít šatny pouze jako průchozí a věci si vzít s sebou do haly.
Součástí areálu je také výborná samoobslužná jídelna.
Družstva jsou povinna účastnit se zahájení a vyhlášení výsledků. Při nedodržení této podmínky
budou družstva hodnocena mimo soutěž.
Ředitel soutěže: Pavel Kasal

Propozice vytvořeny: 03.11.2010 16:12:24
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ORION FLORBAL CUP 2010 – III. kategorie - HOŠI
KRAJSKÉ KOLO
Seznam přihlášených škol k 10.12. 2010 – 10:00
BN Gymnázium Benešov
MB
Fanta Milan
fanta@gbn.cz
BE

KL
KO

ZŠ a MŠ Králův Dvůr,
Jungmannova 292, 267 01
Tel. 311 637 088, e-mail :
zskraluvdvur@centrum.cz

ZŠ Kolín,
Lipanská
skola@4zskolin.cz
kesner@4zskolin.cz
reditel@4zskolin.cz

NB

PV
PZ

ZŠ Rudná, Masarykova 878, Rudná
Pavel Kasal, reditel@zsrudna.cz
ZŠ Černošice
Martin Vodička
camel.m@seznam.cz
zscernosice@zscernos.cz

KH

ZŠ T.G.Masaryka,
Jiráskovy sady 387
284 01 Kutná Hora
Tel.: 604579362, 773800491
ptacekkarel@seznam.cz

PB

ZŠ Dobříš
Komenského nám 35
Michal Ciboch
m.ciboch@gmail.com

ME

Gymnázium Neratovice
Jiří Duchoslav: 607 803 712
Masarykova 450
277 11
Radek Vacín
vacin@gfp.cz

RA

3.zš Rakovník
Petr Zrubec
Petr.Zrubec@seznam.cz

Umístění areálu HAMR Braník
Areál je umístěn v Praze naproti Branickému nádraží nedaleko sjezdu z Barrandovského
mostu.
Areál je dobře dostupný MHD tramvají (linky 3, 17, 21) nebo autobusem (linky 106,
121, 253). Dojezdová vzdálenost prostředky MHD z Masarykova nádraží, Florence,
Roztyl či Smíchovského nádraží je do 25 minut (nejbližší stanice metra Palackého
náměstí-Karlovo náměstí tramvají 12 minut ).
Při individuální dopravě příjezd po Jižní spojce směrem od Brna před, směrem od
Plzně za Barrandovským mostem sjezd směr Braník, Modřany, od sjezdu je k areálu
cca 1500 m, na světelné křižovatce před Branickým nádražím odbočit vpravo pod
tramvajovou trať, za podjezdem ostře vlevo podél tramvajové trati směrem k areálu.

Orientační plánek HAMR Braník

Hala HAMR

Nádraží BRANÍK

Popis trasy pro pěší od dopravy MHD ( ve směru modrých šipek ) :
Po výstupu z tramvaje, která pokračuje do Modřan (nebo z Modřan) sejdete do
podchodu a jdete ve směru šipek. Pokud vystoupíte z tramvaje nebo autobusu na
nádraží Braník projdete podchodem pod tratí a jdete opět ve směru šipek. Pokud
přijedete autem můžete zaparkovat na zpevněných plochách před halou.
Vzdálenost od zastávky cca 400 m, cca 3 minuty klidné chůze.

adresa školy nebo bydliště

odjezd

Den

příjezd

tam

zpět

jízdné (KČ)

Potvrzuji svým podpisem,
že použiji při cestě zpět
stejný dopravní prostředek

Celkem
k převzetí
(Kč)

Vyplatil dne: ……………………………… Podpis: ……………………………….. Podpis zodpovědné osoby: ……………

Potvrzujeme věcnou a početní správnost, použité dopravní prostředky a hospodárné využití peněžních prostředků

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
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19

Č.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Potvrzuji převzetí,
podpis příjemce

Formulář 4a - interní
- Krajské kolo „ORION FLORBAL CUP 2010“
III.kategorie– hoši HAMR Braník Praha 14.12.2010

Termín konání soutěže (od - do): ………………… Stravné poskytnuto (od - do): ……………………. Ubytování poskytnuto (od – do): ………………………

Vyúčtování cestovních nákladů soutěžících a pedagogického doprovodu

