Základní škola, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI,
tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739
E-mail: 3zs@pbm.czn.cz http://zsbrezovehory.cz
_____________________________________________

Minifotbal ZŠ –

propozice pro škol. rok 2017/18

Krajské kolo chlapců – Středočeský kraj

A) Všeobecná ustanovení
Pořadatel: Z pověření KR AŠSK pro Středočeský kraj zajišťuje ZŠ, PříbramBřezové Hory, Prokopská 337
Termín:

Úterý 7.11.2017

Místo:

Fotbalový stadion 1. FK Příbram „Na Litavce“ – umělá tráva, z Příbrami směr
na Plzeň přes Březové Hory ( Rožmitálská ul. a ul. Ke stadionu ).

Kategorie: IV. – starší žáci – nar. 2004, 2003, 2002, 2001
Ředitel:

Mgr. Josef Strejc, mob. 777 198 380, mail: strejdy@seznam.cz.

Přihlášky: Zasílejte do pátku 30.10.20167 na výše uvedený e-mail.
Obsahují přesný název školy, kontakt na vedoucího družstva (jméno, mobil,
e-mailovou adresu ). Na přihlášky zaslané po termínu nebude brán zřetel.
Účastníci: Vítězové okresních kol Středočeského kraje
Soupisky: Na předepsaném formuláři AŠSK mají max. 12 hráčů + 2 vedoucí, potvrzeno
ředitelem školy, odevzdají se při prezenci.
Prezence:

8,00-8,30, zároveň se odevzdávají soupisky a losují čísla pro zařazení do skupin

Časový pořad: 8,30 – nástup, zahájení a zápasy ve skupinách
do 14,00 – ukončení turnaje
Cestovné:

Neproplácí se, družstva startují na vlastní náklady

Dozor:

Po celou dobu turnaje zajišťuje dohled nad žáky vysílající organizace

Zdravotní
zabezpečení: Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola, účastníci nejsou zvlášť
pojištěni proti úrazům ani krádežím, musí mít s sebou průkazku pojišťovny

B) Technická ustanovení
Podmínky účasti: Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR. Startují
pouze žáci 1 školy na soupisce potvrzené vedením školy
Materiální zabez. Družstvo musí mít 2 sady dresů různé barvy s čísly ( případně jedny
„rozlišováky“ ) a vlastní míč na rozcvičení
Pravidla:

Hraje se podle pravidel minifotbalu AŠSK – příloha k propozicím

Systém soutěže: Bude určen podle počtu přihlášených družstev včetně hrací doby tak, aby
ukončení turnaje mohlo být maximálně do 14,00 hod
Podle počtu přihlášených škol budou účastníci rozděleni
do skupin, kde budou hrát každý s každým a podle umístění ve skupinách
proběhnou následně zápasy o konečné umístění.
Délka hrací doby a systém skupin až na místě.
Kritéria pořadí
ve skupině:

a) počet bodů ( za vítězství 3 body )
b) vzájemný zápas
c) celkový rozdíl skóre
d) větší počet vstřelených branek
e) při rovnosti bodů a) – c) rozhodují penalty ( 3x, dále KO – po 3 střelcích
se mohou hráči opakovat )
d) při rovnost bodů více družstev rozhoduje minitabulka jejich zápasů

Hrací doba:

Bude určena až po obdržení přihlášek, je nutné dodržet čas pronájmu
hřiště

Postup:

Upozornění:

Vítěz krajského finále postoupí do kvalifikace o postup na mistrovství ČR

Upozorňujeme účastníky na dodržování pořádku v areálu stadionu. Případné
škody na majetku budou předepsány vysílající škole.
Během turnaje bude otevřena restaurace s občerstvením.

Za organizátory: Josef Strejc, ZŠ, Příbram-Březové Hory

Pravidla a technická ustanovení
Soutěž se řídí soutěžním řádem AŠSK, platnými pravidly fotbalu FAČR a následnými
upřesněními:
•

počet hráčů 6 + 1

•

klesne-li počet hráčů v poli pod 4, utkání končí

•

velikost branky 5 × 2 m

•

ofsajd neplatí

•

zahrání rukou brankářem mimo pokutové území – penalta

•

střídání hokejovým způsobem ve vymezeném prostoru

•

při zahrávání volných kopů musí stát hráč soupeře 5 m od míče

•

při zahrávání rohového kopu musí stát hráči soupeře 3 m od brankáře

•

kop od branky je buď výhozem, nebo výkopem míče ze země; hráči soupeře
musí být mimo pokutové území, spoluhráč musí převzít míč na vlastní polovině
hřiště; při porušení tohoto pravidla zahrává soupeř přímý volný kop z půlicí čáry

•

pokud brankář chytí míč do rukou:
o

míč rozehraje výhozem nebo výkopem; spoluhráč musí míč
převzít na vlastní polovině hřiště; při porušení tohoto pravidla zahrává
soupeř přímý volný kop;

o

může míč položit na zem a rozehrát nohou; spoluhráč může převzít
míč na celém hřišti; soupeř může brankáře atakovat;

o

„malá domů“ a hra brankáře po „malé domů“ jako ve velkém fotbalu;

•

velikost míče 5;

•

vyloučení jako ve velkém fotbalu;

