Asociace školních sportovních klubů České republiky

P R O P O Z I CE
kvalifikace na republikové finále minifotbalu
kvalifikační skupina „B“
soutěž MŠMT ČR typu B

ČELÁKOVICE

6. května 2014

ČELÁKOVICE

A/ Všeobecná ustanovení

Pořadatel:

Z pověření VV AŠSK ČR technicky zajišťuje:
OR AŠSK Praha - východ ve spolupráci se ŠSK MDDM Čelákovice

Termín konání:
Místo konání:
Zahájení :
Věková kategorie:
Ředitel soutěže:
Přihlášky:

6. května 2014 (úterý)

Čelákovice, Městský stadion /u Labe/
9.30 hod.
IV. starší žáci ročník narození 1997 – 2000
PhDr. Václav Tichý
Pouze písemně či e-mailem do 30. dubna 2014 na adresu:
Eva Bukačová
MDDM Čelákovice
Havlíčkova 691
250 88 Čelákovice
e-mail: bukacka@seznam.cz
(pro informace mobil: 603724237
Přihláška musí obsahovat přesný tj. úplný název školy (bez zkratek),
kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail)
Přihlášky došlé po termínu nebudou přijaty

Soupisky:

Soupisku na předtištěném formuláři (vzor č.1)
potvrzenou KR AŠSK ČR, ředitelem školy a řádně tj. úplně
vyplněnou odevzdá vedoucí družstva při prezenci. Zapsat maximálně
16 hráčů.

Účastníci:

Vítězové krajských finále Plzeňského, Jihočeského
1. družstvo Středočeského kraje viz manuál str. 7

Prezence:

6. 5. 2014 do 9.15 hod. na Městském stadionu v Čelákovicích /u Labe/

Technická porada: 9.15 hodin za účasti ředitele soutěže, hlavního rozhodčího a vedoucích
družstev. Účast vedoucího družstva je povinná!!
Bude provedeno losování pořadí zápasu.
Rámcový časový
pořad:

8:45 – 9:15
9:15
9:30
9:45
14:00

prezence
technická porada
nástup družstev, upřesnění organizace turnaje
zahájení turnaje 1. soutěžním utkáním
zakončení turnaje, vyhlášení výsledků

Finanční zabezpečení:
Účastníkům kvalifikace na republikové finále není hrazeno stravování
ani jízdné. Startují na vlastní náklady.
Možnost občerstvení v restauraci na tribuně stadionu.
Dozor nad žáky:
Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající
škola pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
(Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 § 7 odst.2)
Doprovod družstva: Maximálně 2 osoby starší 18 let, alespoň 1 musí být v pracovněprávním
vztahu se školou. Obě osoby musí být uvedeny na přihlášce.
Zdravotní, úrazové a jiné pojištění účastníků:
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům a krádežím a ani ztrátám. Výkonný
výbor AŠSK ČR doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění.
Zdravotní dozor, zajištěn.

B/ Technické ustanovení
Podmínky účasti:

Soutěž je řízena podle všeobecných podmínek AŠSK ČR. V družstvech
mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým omezením,
zapsaní na soupisce potvrzené ředitelem vysílající školy a KR AŠSK
příslušného kraje. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola.
Hráči musí mít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny.
Pokud se družstvo nominované za kraj na kvalifikaci nedostaví bez
prokazatelné, tj. písemné omluvy zaslané nejpozději 3 dny před
termínem kvalifikace a kraj nezajistí náhradu, je povinno pořadateli
uhradit náklady spojené s přípravou jeho startu.
Nedodrží-li účastník podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou
výhodu, může být rozhodnutím pořadatele vyloučen. Takto vyloučené
družstvo je následně povinno pořadateli uhradit náklady vzniklé jeho
účastí, viz disciplinární řád AŠSK ČR

Materiální zabezpečení:
Každé družstvo musí mít 2 sady dresů (nebo 1x „rozlišováky“) s čísly
(čísla uveďte na soupisce do kolonky poznámka), vlastní míč
/doporučujeme – označený/ na rozcvičení, chrániče holení, kopačky
nesmí mít vyměnitelné kolíky!!!!
Soutěžní komise:

ředitel soutěže
zástupce účastníků (zvolený na technické poradě)
hlavní rozhodčí

Protesty:

Podává vedoucí družstva písemně do 20minut po skončení zápasu
řediteli soutěže s vkladem 300,- Kč. V případě zamítnutí propadá vklad
pořadateli. O námitkách rozhodne soutěžní komise do 30 minut od
podání protestu.

Startují:

Družstvo, které tvoří maximálně 16 hráčů, kteří splňují věkové
podmínky stanovené pro soutěže AŠSK ČR viz. Kalendář soutěži
AŠSK šk. rok 2013-14 str. 9

Pravidla:

Hraje se podle pravidel fotbalu vydaných ČMFS platných od 1. 7. 2005
a ustanovení těchto propozic.
Hraje se na šířku hřiště – branky 5x2m – počet hráčů 6+1 – klesneli počet hráčů v poli pod 4, utkání končí – ofsajd neplatí – hra
brankáře rukou mimo pokutové území =penalta – střídání
„hokejové“ – při zahrávání volného kopu musí být soupeř 5 m od
míče – při rohovém kopu= soupeř 3 m od brankáře – malá domů
jako při „velkém“ fotbale.

Systém soutěže:

Hraje se systém každý s každým (2x20 minut s pětiminutovou
přestávkou). Pořadí utkání: 2-3; 1-2; 3-1
Mezi zápasy 20 minut přestávka

Stanovení pořadí:

1. Počet bodů (3 body za vítězství, 1 bod za remízu)
2. Výsledek ze vzájemného zápasu
3. Rozdíl skóre
4. Větší počet vstřelených branek
5. Při rovnosti 1 – 4 – pokutové kopy (5x) dle pravidel FAČR

Rozhodčí:
Postup:

Zajistí pořadatel
Vítězné družstvo má právo startovat na RF 29. - 30. 5. 2014 v Bílovci

Různé:

Hraje se na travnatém povrchu
Vyloučený hráč nesmí startovat v příštím utkání

Důležité upozornění:
Družstva jsou povinna zúčastnit se společného zahájení a zakončení.
Pokud tak neučiní, budou hodnocena mimo pořadí turnaje!!

Eva Bukačová
organizátor

PhDr. Václav Tichý
ředitel soutěže

Předpokládané ukončení turnaje ve 14.00 hodin.

