KVALIFIKACE skupina „B“
minifotbal IV. H – D
15.květen 2017
PŘÍBRAM

PROPOZICE
minifotbal chlapců a dívek

A/ Všeobecná ustanovení
Soutěž:

SLZŠ - kategorie“B“ vyhlášená MŠMT ČR

Pořadatel:

Z pověření VV AŠSK
technicky zajišťuje:
KR AŠSK Středočeského kraje

Ředitel soutěže:

Mgr. Josef Strejc

Termín:

15. květen 2017 /pondělí /

Místo:

stadion 1. FK Příbram – hrací povrch UMT

Kategorie:

IV.- starší žáci a žákyně; roky narození: 2000 - 2003
viz Termínový kalendář AŠSK na šk.r. 2016/17 str.8

Přihlášky:

mailem nebo telefonicky na adresu:
Josef Strejc
mail: strejdy@seznam.cz , tel. 777 198380

nejpozději do 10.května 2017
později došlé přihlášky nebudou přijaty
Uveďte úplný název školy (bez zkratek), kontakt na vedoucího
družstva – mailovou adresu, číslo mobilu, soupisku hráčů
Soupisky:

Na předepsaném formuláři AŠSK č.1 odevzdá vedoucí družstva
při prezenci. Musí být potvrzeny ředitelem školy a KR
AŠSK, vyplněny všechny údaje. Bez řádně vyplněné
přihlášky-soupisky nebude družstvo do soutěže zařazeno.
Zapsat lze maximálně 12 hráčů/ hráček
Soupisku nelze dodatečně upravovat. !!!
Každá změna hráče musí být potvrzená ředitelem školy

Doprovod družstva:

Tvoří maximálně 2 osoby starší 18 let z nichž alespoň 1 je
v pracovně právním vztahu se školou

Účastníci:

Vítězové KF krajů JHČ, PLK a 1.družstvo KF STČ
Družstvo: má maximálně 12 hráčů/hráček

Časový pořad:

8:15 – 9:00

prezence družstev

9:00
9:10
9:20 –14:00
14:30

porada vedoucích ( účast vedoucího družstva je
povinná); losování
zahájení soutěže; upřesnění pravidel
průběh soutěže
vyhlášení výsledků

Účastnický příspěvek:

Není stanoven

Finanční náležitosti:

Družstva startují na vlastní náklady.

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 zabezpečení
a úrazové pojištění

Účastníci nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům.
VV AŠSK doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální
úrazové pojištění.
Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola; za zdravotní
stav hráčů při soutěži- pedagogický doprovod.
Účastníci sebou musí mít průkazku zdravotní pojišťovny.
Účastníci nejsou pojištěni proti krádežím a ztrátám

Šatny:

Budou k dispozici v areálu,
za pořádek a klíče od šatny zodpovídá vedoucí družstva,
Pořadatel neručí za osobní věci účastníků.
B/ Sportovně technické ustanovení

Podmínky účasti:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK
ČR. V družstvech mohou startovat pouze hráčky příslušné školy
s věkovým omezením zapsané na soupisce potvrzené ředitelem
školy a KR AŠSK.
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto podmínky:
1) Družstvo je složeno z žáků jedné školy
2) Členové družstva musí odpovídat stupněm školy
3) Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození
vyhlášené soutěže

Materiální vybavení:

Každé družstvo musí mít 2 sady drezů s čísly-uvést na soupisce
( nebo 1x rozlišováky ); vlastní míč na rozcvičení

Systém soutěže:

Bude se hrát systémem „ každý s každým „.
Pořadí zápasů: 2 - 3; 1 – 2; 3 – 1
Chlapci: Hrací doba 2 x 20 min; 5 min. přestávka
Dívky: Hrací doba 2 x 15 min; 5 min. přestávka
Při nerozhodném výsledku se kopou penalty- vítěz získá 2 body
poražený 1 bod; dosažené branky z penaltového rozstřelu se do
tabulky nezapočítávají

Pořadí určí:
1. počet bodů (3 za vítězství; 2 nebo 1 bod )
2. vyšší rozdíl skore
3. větší počet vstřelených branek
4. penalty
Pravidla:

Míče:

Hraje se podle platných pravidel minifotbalu viz manuál str.43,
soutěžního řádu AŠSK, těchto propozic
Vyloučený hráč automaticky nesmí hrát v příštím utkání
Dále rozhodne soutěžní komise
hraje se míčem velikosti 5

Protesty:

Pouze písemně do 20 minut po skončení utkání podá vedoucí
družstva řediteli soutěže s vkladem 300,- Kč. Pokud bude protest zamítnut, vklad propadá.

Soutěžní komise:

Ředitel soutěže; hlavní rozhodčí; zástupce
družstev

Postup:

Vítězné družstvo má právo startovat v republikovém finále
25. – 26.5.2017 v Kroměříži

Rozhodčí:

Kvalifikované rozhodčí zajistí pořadatel ve spolupráci
OFS Příbram

Ceny:

Každé družstvo obdrží diplom.

Různé:

Pitný režim pořadatel nezajišťuje
HRAJE SE NA UMĚLÉ TRÁVĚ

Družstva jsou povinna účastnit se zahájení a vyhlášení výsledků
Při nedodržení této podmínky budou družstva uvedena ve výsledkové listině mimo
pořadí.
Mgr. Josef Strejc
ředitel soutěže

