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Krajský úřad Středočeského kraje

DDM SYMFONIE Poděbrady

OR AŠSK NYMBURK, Za Nádražím 56, Poděbrady

P R O P O Z I CE

FOTBAL VI. A

9. 10. 2014
Nymburk
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Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

OR AŠSK Nymburk

Termín konání:

9. 10. 2014 (čtvrtek)

Soutěž:

Kategorie „C“

Místo konání:

Nymburk, Veslák – hřiště Města Nymburk

Věková kategorie:

VI.A rok narození 1997, 1998, 1999

Ředitel soutěže:

Miroslav Novotný

Přihlášky:

e-mailem do pátku 3. října 2014

spledovap@ddmpodebrady.cz

Přihláška musí obsahovat přesný tj. úplný název školy (bez zkratek),
kontakt na vedoucího družstva (jméno, č. mobilu, e-mail).

Soupisky:

Soupisku na přiloženém formuláři potvrzenou ředitelem školy a řádně
tj. úplně vyplněnou odevzdá vedoucí družstva při prezenci. Zapsat
maximálně 16 hráčů.

Prezence:

9. 10. 2014 do 8.45 hod. na hřišti Veslák - Nymburk

Zahájení:

9.00 hod. společným nástupem a focením družstev

Finanční zabezpečení: Účastníci startují na vlastní náklady.
Dozor nad žáky:

dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající
škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. (Vyhláška
MŠMT ČR č.55/2005 § 7 odst.2).

Doprovod družstva: vedoucí družstva musí být starší 18 let a je v pracovněprávním vztahu
se školou
Zdravotní, úrazové a jiné pojištění účastníků:
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům a krádežím a ani ztrátám.
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B/ Technické ustanovení
Podmínky účasti:

Soutěž je řízena podle všeobecných podmínek AŠSK ČR. V družstvech
mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým omezením, kteří
jsou zapsaní na soupisce potvrzené ředitelem školy. Za zdravotní
způsobilost odpovídá vysílající škola.
Hráči: musí mít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny.
Každé družstvo musí mít sadu dresů a rozlišovací dres odlišné barvy
s čísly (čísla uveďte na soupisce do kolonky poznámka), vlastní míč na
rozcvičení, chrániče holení.

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 tvoří maximálně 16 hráčů, kteří splňují podmínky
soutěžního řádu AŠSK ČR

Pravidla:

Hraje se podle pravidel fotbalu vydaných ČMFS platných od 1. 7. 2005
a ustanovení těchto propozic

Systém soutěže:

Bude upřesněn před zahájením turnaje. Obvykle se hraje systém každý
s každým (2x20 minut s pětiminutovou přestávkou).

Stanovení pořadí:

1. Počet bodů (3 body za vítězství, 1 bod za remízu)
2. Rozdíl skóre
3. Vyšší počet vstřelených branek
4. Při rovnosti bodů 2 družstev rozhoduje vzájemný zápas
5. Při rovnosti bodů 3 družstev se sestaví tabulka z jejich utkání;
v ní se určí pořadí dle bodu 2,3; v případě „plichty“ i těchto
kriterií – pokutové kopy

Rozhodčí:

Hlavní rozhodčí zajistí pořadatel.

Družstvo, které nehraje, dá 2 pomezní rozhodčí
Různé:

Šatny - k dispozici bude prostor na převlečení, podle počtu týmů,
možná nepočítejte s uzamčením.
Vyloučený hráč nesmí automaticky startovat v příštím utkání
O jeho dalším startu rozhodne soutěžní komise
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PŘIHLÁŠKA NA SPORTOVNÍ SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název soutěže

Věková Hoši/dívky
kategor.

Fotbal kat. VI.A 2014
SC Veslák, Nymburk

10.10.2014

VI.A

Název školy (ŠSK )

Adresa (ulice, psč, obec), telefon

Vedoucí, trenér
(jména)

Adresa (ulice, psč, obec)

Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Datum
narození

V:
dne:

chlapci

email /telefon

Třída

Poznámka, podpis
žáka

Razítko a podpis ředitelství
školy:

Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky
denního studia školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků není
osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.
Přihlášky se na adresu pořadatele posílají nejpozději 10 dnů před soutěží
elektronicky, při prezenci se předkládají v papírové podobě s podpisem
ředitele školy a razítkem školy. Účastníci soutěže a jejich zákonní zástupci
byli ve svých vysílajících organizacích seznámeni a souhlasí se zveřejněním
výsledkové listiny a s použitím fotografií v souvislosti s pořádanými soutěžemi.

Účastníci soutěže se řídí propozicemi soutěže, směrnicemi pořadatelů a dalšími platnými předpisy v platném znění.

