Asociace školních sportovních klubů České republiky

Propozice Krajské kolo florbal III. kategorie hoši
2018/2019
Pořadatel:

OR AŠSK Kladno, Karla Tomana 834 a ZŠ Kladno Amálská

Termín:

pondělí 10. 12. 2018

Místo:

hala Bios Kladno (naproti zimnímu stadionu)
hala KSH (Kladenská sportovní hala) – u Aquaparku

Kategorie:

Žáci jedné školy, ročníky narození 2007 – 2005 (hráči
narozeni 2005 mohou startovat jen za jednu kategorii III. nebo IV.)

Ředitel soutěže:

Mgr. Ondřejka Hynková

Hlavní rozhodčí:

David Burda

Přihlášky:

e- mailem na assk@volny.cz do pátku 30. 11. 2018 (abych
mohla vedoucím družstev sdělit rozlosování do hal). V přihlášce uveďte
celý název školy, jméno a kontakt na vedoucího družstva. Později
zaslané přihlášky nebudou přijaty.

Soupiska:

Družstvo má max. 12 hráčů, 2 vedoucí. Soupiska musí být potvrzena
ředitelem školy, vyplněné všechny údaje.

Účastníci:

Vítězové okresních kol + družstvo pořádající školy

Startovné:

Účastníci startovné neplatí

Prezentace:

Pondělí 10. 12. 2018 do 8, 45 hodin v místě konání soutěže

- vedoucí družstva předloží originál soupisky družstva potvrzený
Rámcový časový pořad:

ředitelem školy
účastníci budou mít u sebe kartičku pojišťovny a věkem
oprávnění i občanské průkazy
9, 00 hodin nástup a zahájení turnaje, upřesnění pravidel,
hracího systému (podle počtu přihlášených družstev)
9, 15 – 14, 45 průběh soutěže
14, 45 – vyhlášení výsledků

Doprava:

Družstva startují na vlastní náklady.

Dozor na žáky:

Dozor nad žáky po celou dobu soutěže zajišťuje v plném rozsahu
vysílající škola. V hale i mimo ni.

Pojištění:

Účastníci soutěže nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím
a ztrátám. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola.

Startují:

Max 12- ti členná družstva jedné školy s nejméně jedním doprovodem

Rozhodčí:

Zajišťuje pořadatel.

Pravidla:

Soutěž se hraje podle pravidel ČFBU a soutěžního řádu AŠSK ČR.

Systém soutěže:

Bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev. Pořadatel rozešle
po uzavření přihlášek po 30. 11. 2018, další upřesnění proběhne na
místě v den soutěže. Předpokládaný systém základní skupiny každý s
každým a zápasy o pořadí.
Počet hráčů – 5 + 1
Hodnocení výsledků – za vítězství se družstvu do tabulky připisují 3
body, v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům připisuje
1 bod.
Určení pořadí družstev:
- počet bodů
- výsledek vzájemného utkání
- vyšší počet bodů ze vzájemných utkání (malá tabulka)
- brankový rozdíl ze vzájemných utkání
- brankový rozdíl ze všech utkání
- vyšší počet vstřelených branek
- trestná střílení

Utkání hraná do rozhodnutí – nerozhodne- li se v normální hrací době,
okamžitě následují 3 trestná střílení (dle pravidel florbalu 3 hráči z
pole, nikoliv brankář, provedou postupně po jednom trestném střílení
do rozhodnutí).
Podmínky účasti:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR. V
družstvech mohou startovat jen hráči příslušné školy s věkovým
omezením zapsané na soupisce potvrzené ředitelem školy.

Materiální zabezpečení:Družstvo musí mít společné dresy, vhodnou obuv do tělocvičny,
která nezanechává na podlaze zašpinění. Brankář musí mít
celoobličejovou ochranu (helmu), smí mít tenké rukavice.
Protesty:

Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 10 minut po ukončení
jednotlivých utkání s vkladem 300,- Kč, který v případě zamítnutí
protestu propadá ve prospěch pořadatele.

Ceny:

Družstva na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny a diplomy

V Kladně, dne 10. 11. 2018

Ondřejka Hynková, předseda OR AŠSK Kladno
ředitel soutěže assk@volny.cz , 604865455

