ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Základní škola Benešov, Jiráskova 888
pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK
a SK Benešov
pořádají

kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta
na republikové finále ve fotbale
družstev žáků středních škol – kategorie V.

Skupina B

Benešov 25. dubna 2012

P R O P O Z I C E - POHÁR JOSEFA MASOPUSTA
KVALIFIKACE NA RF AŠSK SK. B ve FOTBALU

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR
pořádá: Základní škola Benešov, Jiráskova 888
pod záštitou města Benešov, ve spolupráci s KR AŠSK

2. Adresa
sportovní
kanceláře:

ZŠ Benešov, Jiráskova 888, Benešov, PSČ 256 01
Pravoslav Novák
telefon: 604 797 959; fax 317 721 697
e-mail: Pravoslav.novak@seznam.cz

3. Termín konání:

středa 25. dubna 2012

4. Místo konání:

Benešov, fotbalový areál Městského stadionu – SK Benešov
UMT 3. generace

5. Kategorie:

V. věková kategorie
Žáci SŠ - rok narození 1996, 1995, 1994, 1993, 1992
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých
gymnázií

6. Organizační výbor:

Ředitel soutěže:
Sportovní ředitel:
Prezence:
Technické zabezpečení:
Zdravotní služba:
Rozhodčí:

8. Přihlášky:

Zasílejte na adresu sportovní kanceláře nejpozději
do 18. dubna 2012 písemně nebo emailem. Přihláška musí
obsahovat přesný název školy a kontaktní údaje na vedoucího
družstva, zvláště telefonické spojení(mobil).
Při prezenci 25. 4. 2012 musí být potvrzena příslušnou krajskou
radou AŠSK ČR a ředitelstvím školy.
Pokud se přihlášené družstvo nezúčastní kvalifikačního kola
republikového finále, sehrají kvalifikaci jen zbylé dva týmy.

9. Účastníci:

Vítězná družstva z Krajských finále Plzeňského, Jihočeského a
2.družstvo Středočeského kraje.

Pravoslav Novák
Jindřich Slunečko
Pravoslav Novák
Mirek Beran
Ondřej Merhaut
Pavel Mareš, Oldřich
Komárek,Rudolf Svoboda

10. Startovné:

Účastníci neplatí

11. Prezence:

25. dubna 2012 v 9:00 hodin ve fotbalovém areálu Městského
stadionu v Benešově
Vedoucí předloží:
- definitivní soupisku družstva (formulář č.1) potvrzenou
ředitelem školy a KR AŠSK ČR,
- seznam hráčů s příslušností ke zdravotní pojišťovně
(každý hráč musí mít kartičku pojištěnce),

12. Finanční zabezpečení:

Všechny týmy hrající kvalifikaci na republikové finále
ve fotbale startují na vlastní náklady.

13. Ubytování a stravování: Občerstvení zařízeno přímo ve fotbalovém areálu Městského
stadionu v Benešově.
14. Úrazové pojištění:

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

15. Bezpečnost účastníků:

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

B. Technická ustanovení:
16. Podmínky účasti:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami AŠSK ČR.
V družstvech škol mohou startovat pouze žáci přihlášené školy
odpovídající věkové kategorii (viz bod A5 propozic).Vedoucí
předloží při prezenci aktualizovanou přihlášku na soutěž a
soupisku (příloha č.1) úplně a správně vyplněnou. Dodatečné
úpravy soupisky při prezenci jsou nepřípustné.

17. Materiální vybavení:

Každé družstvo musí mít dvě sady dresů různé barvy s čísly
(uvést na přihlášce) a vlastní míče na rozcvičení. Nejsou
povoleny kopačky s vyměnitelnými kolíky (FAČR). Hráči musí
mít chrániče holení. Při změně barvy dresů musí mít hráč stejné
číslo jako na přihlášce (prvotním dresu).

18. Míče:

Oficiální hrací míče jsou značky Molten. Zajišťuje pořadatel.

19. Rozhodčí:

Rozhodčí zajistí pořadatel ve spolupráci s komisí rozhodčích
OFS Benešov.

20. Soutěžní komise:

hlavní rozhodčí kvalifikace
ředitel soutěže
zástupce účastníků zvolený na technické poradě

21. Protesty:

Je možné podávat řediteli soutěže do 15 minut po ukončení
utkání s vkladem 300,- Kč, který v případě zamítnutí protestu
propadá pořadateli. Protest řeší soutěžní komise.

22. Startují:

Družstvo s maximálním počtem 16 hráčů. Doprovod tvoří
vedoucí družstva a trenér (maximálně tedy 2 dospělé osoby).
Alespoň jedna osoba musí být v pracovně právním vztahu
s vysílající školou.

23. Pravidla:

Hraje se podle pravidel platných od 1. 7. 2005 a následných
upřesnění:

24. Systém soutěže:

Hraje se ve skupině systémem „každý s každým“ a pořadí
zápasů je určeno losem přímo na technické poradě.
Hraje se 2 x 30 minut hrubého času, 10 minut přestávka

Kritéria pro stanovení pořadí : - počet bodů (3 za vítězství, 1 za plichtičku)
- vzájemný zápas (při rovnosti bodů 2 družstev)
- rozdíl branek v celkovém skóre skupiny
- větší počet vstřelených branek
- v případě rovnosti všech kriterií střelba pokutových kopů (dle
pravidel Českého poháru ČMFS)
25. Ceny:

Vítěz kvalifikace si zajistí postup na Republikové finále ve
fotbale Poháru Josefa Masopusta, které se bude konat
23. a 24. 5. 2012 v Praze.

26. Občerstvení:

Organizátor zajišťuje pitný režim při utkáních.
Bude otevřen stánek se základním sortimentem.

27. Upozornění:

Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev
zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě
nedodržení budou družstva hodnocena mimo soutěž.

Pravoslav Novák
ředitel kvalifikace na republikového finále

Mgr. Jindřich Slunečko
sportovní ředitel kvalifikace

Josef Čurda v.r.
garant fotbalu AŠSK ČR

ČASOVÝ

PROGRAM

Středa 25. dubna 2012
9:00

příjezd družstev, prezentace ve fotbalovém areálu Městského
stadionu v Benešově

9:30

porada vedoucích týmů s vedením kvalifikace a rozhodčími

9:45

slavnostní zahájení kvalifikace o republikové finále ve fotbale

10:00 –

utkání č.1.

11:30 –

utkání č.2.

13:00 –

utkání č.3.

14:30

slavnostní zakončení kvalifikace o republikové finále
ve fotbale

15:00

odjezd účastníků kvalifikace o RF

