AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald’s ČR

PROPOZICE
McDonald’s Cup 2016/2017
Krajské finále – STČ Sever

Neratovice
16. 5. 2017

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

Okresní rada AŠSK ČR Mělník
Dům dětí a mládeže Neratovice

Účastníci:

Vítězná družstva příslušných okresů (Mladá Boleslav, Mělník,
Nymburk, Kolín, Praha-východ, Kutná Hora)
Družstvo tvoří brankář a pět hráčů v poli,
na soupisce maximálně 14 hráčů.

Termín konání:

úterý 16. května 2017

Místo konání:

Stadion TJ Neratovice, ulice U Stadionu.

Kategorie:

„A“- I. (první stupeň ZŠ) mladší děti – rok narození 2010, 2009,
2008, 2007
„B“ – II. (první stupeň ZŠ) starší děti – rok narození 2007, 2006, 2005
V každé věkové kategorii mohou startovat:
a/ žáci příslušného stupně vzdělávání
b/ žáci příslušného roku narození
c/ družstvo je složeno z žáků jedné školy
d/ žák smí v daném školním roce startovat pouze
v jedné věkové kategorii

Přihlášky:

Zaslat nejpozději do 5. května 2017 na adresu: DDM Neratovice,
info@ddmneratovice.cz,
telefon: 315682187, mobil. tel.: 604683655
Bez soupisky – tu předat při prezenci.

Prezence:

8:00 – 8:30 hodin
Družstva předloží soupisku.

Zahájení:

9:00 hodin

Soupiska:

Potvrzená razítkem a podepsaná ředitelem školy, obsahuje jméno a
příjmení účastníků, rok narození, třídu a jméno doprovodu (osoba
starší 18ti let, která ručí za bezpečnost a kázeň dětí po celou dobu
soutěže).

Zdravotník:

Zdravotní služba zajištěna. Účastníci musí mít
s sebou kartu zdravotní pojišťovny.
Proti krádeži a ztrátám pořadatel pojištěn není.

Finanční zajištění:

Družstvo startuje na vlastní náklady.

Doprava:

Pořadatel nezajišťuje.

Občerstvení:

Pitný režim v průběhu turnaje zajišťuje McDonald´s ČR.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:

Hraje se podle pravidel McDonald´s Cupu pro školní rok 2016/2017
vydaných Ústředním štábem.
Na soupisce může být celkem 14 hráčů a dva vedoucí starší 18 let.
Družstvo musí mít dvě sady dresů odlišné barvy nebo alespoň
k hlavním dresům rozlišováky jiné barvy.

Herní systém:

Hrajeme systémem každý s každým, 5 + 1, hrací doba 2 x 10 minut.

Hrací plocha:

Hřiště s přírodní trávou. Rozměr hřiště 50 x 30 m. Kopačky bez
vyměnitelných kolíků.

Rozhodčí:

Zajistí FAČR.

Ceny:

Diplomy, poháry a ceny věnuje McDonald´s ČR.

Postup:

Vítězné družstvo kategorie „B“ postupuje na Svátek fotbalu, který se
koná 30. – 31. května 2017
v Plzni.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všechna družstva jsou povinna zúčastnit se zahajovacího a závěrečného ceremoniálu.
Za pořádek v šatnách i na tribunách zodpovídají vedoucí družstev.

Neratovice 3. 4. 2017

Helena Vydrová
DDM Neratovice

McDonald´s Cup – 2016/2017
PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
školní kolo

okrskové kolo

okresní kolo

krajské kolo

Název školy

Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail

Vedoucí, trenér (jména)

Adresa (ulice, psč, obec)

Poř.
číslo

SOUTĚŽÍCÍ
(Příjmení, jméno)

svátek fotbalu

Rok narození

Rok narození/
třída

Číslo
dresu

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
V ______________________ dne: __________
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.

Razítko a podpis ředitelství
školy:

