PROPOZICE KVALIFIKACE NA REPUBLIKOVÉ FINÁLE
SKUPINY „B“ VE FOTBALU - SLSŠ
PLZ,JIC,STC
Pořadatel:

KR AŠSK ČR, OR AŠSK Nymburk, DDM Symfonie Poděbrady
mytoj@ddmpodebrady.cz

Místo konání:

Stadion Bohemia Poděbrady
Hrát se bude na fotbalovém hřišti s umělým povrchem. Hráči nesmí hrát
v kopačkách s vyměnitelnými kolíky.

Datum:

Pondělí 20. 5. 2019

Kategorie:

V. – studenti SŠ a víceletých gymnázií, ročník narození 1999-2003
pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 3 podmínky:
a) družstvo je složeno z žáků jedné školy
b) členové družstva musí odpovídat stupněm školy
c) členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži

Přihlášky:

zasílejte do pondělí 13. 5. 2019 na adresu mytoj@ddmpodebrady.cz

Herní systém:

každý s každým

Rozhodčí:

zajistí pořadatel – p. Kubečka

Dozor nad žáky: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže
vysílající škola pokud se se zákonným zástupcem nedohodne jinak
Rámcový časový pořad: do 09.00 prezence
09.00-09.15 technická porada vedoucích družstev a losování zápasů
09.15 nástup družstev, zahájení soutěže
09.15-12.30 jednotlivá utkání o umístění
12.45 zakončení kvalifikace o RF
Účastnický příspěvek: 0
Finanční náležitosti: Družstva startují na vlastní náklady

Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění:
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani
ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální
úrazové pojištění. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola.
Účastníci sebou musí mít průkazku zdravotní pojišťovny.
Podmínky účasti: Soutěž je řízena podle všeobecných podmínek AŠSK ČR. V družstvech
mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým omezením, zapsaní na soupisce potvrzené
ředitelem školy. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Hráči s sebou musí mít kartičku
zdrav. pojišťovny. Každé družstvo musí mít 2 sady dresů nebo1x rozlišovací dresy odlišné barvy s
čísly (čísla uveďte na soupisce do kolonky poznámka), vlastní míč na rozcvičení, chrániče holení.
Další podmínky: Stanovení pořadí:
Počet bodů (3 za vítězství, 2 nebo 1 za remízu)
Rozdíl branek v celkovém skóre skupiny
Větší počet vstřelených branek
Při rovnosti všech kritérií střelba pokutových kopů
Skončí-li utkání nerozhodně, kopou se penalty – dle pravidel Poháru
FAČR tj. 5 pokutových kopů každé družstvo. Pokud je po této sérii stav
nerozhodný, dále rozhoduje „náhlá smrt“.
Vítěz penaltového rozstřelu si do tabulky započítá 2 body. Poražený
penaltového rozstřelu si do tabulky započítá 1 bod.
Do tabulky se započítají pouze branky, dosažené v normální hrací době.
Branky z penaltového rozstřelu se do tabulky nezapočítávají!!!!
Soutěžní komise:
ředitel soutěže Jan Mýto
hlavní rozhodčí – p. kubečka
zástupce družstev
Protesty: Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 10 minut po ukončení zápasu
ředitelem soutěže s vkladem 200,- Kč. Při zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli.
Hrací doba: 2 x 25 minut, přestávka 5 minut. (záleží na počtu družstev, pořadatel má právo změny)
Ceny: Diplomy
Doprava: Vlastní
Poučení: Družstva jsou povinna účastnit se zahájení a vyhlášení výsledků. Při nedodržení této
podmínky budou družstva hodnocena mimo soutěž. Nedodrží-li kterékoliv družstvo
podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím
pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit
pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.

předseda KR AŠSK ČR Stč.
Mgr. Zdeněk Kolda

předseda OR AŠSK Nymburk
Bc. Jan Mýto

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název, datum a místo konání akce

Kvalifikace B. 20. 5. 2019 Poděbrady

Věková
kat.

V.

Chlapci/dívky

chlapci

Školní k. Okrskové k. Okresní k.
Krajské k.
Kvalifikace Republikové finále
Název školy (ŠSK ) Ičo: Adresa (ulice, obec, PSČ), telefon, e-mail
Vedoucí, trenér (jména)

Poř.
číslo

Adresa (ulice, obec, PSČ)

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Rok narození

Rok narození

Třída

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
V ______________________
dne: __________
Výše uvedený seznam žáků má u vysílající školy uložený udělený výslovný souhlas se zpracováním osobních
údajů pro vyjmenované účely pořadatelem – jméno a příjmení, datum narození, zveřejňování výsledků a
výsledkových listin, fotografie a video. Originál výslovného souhlasu je uložený ve spisech žáků.
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.
Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR

JE

NENÍ

Čestné prohlášení zúčastněné školy, že:
členem AŠSK ČR (nehodící se škrtněte)

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍM
FOTOGRAFICKÝCH A AUDIVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ OSOBY

Já, níže podepsaný,

jméno, příjmení:

…………………………….…………………………

nar.:

……………………………….………………………

bytem:

……………………………….………………………

telefonní kontakt:

……………………………….……………………..

jakožto zákonný zástupce mého dítěte:

jméno, příjmení:

……………………………….………………………

nar.:

……………………………….……………………….

bytem:

……………………………….………………………..
(dále jen „Dítě“)

v souvislosti s účastí Dítěte na soutěži či jiné akci pořádané Asociací školních sportovních klubů kvalifikace fotbalu kategorie V. konané v termínu 20. 5. 2019 v Poděbradech, Stadion FK

Bohemia Poděbrady
(dále jen „Soutěž“)
vyslovuji souhlas,
aby Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s. (dále jen „AŠSK“) v souvislosti se
soutěží či jinou akcí pořídila, shromažďovala a zpracovávala bez časového i prostorového
omezení mé osobní údaje a využívala fotografie a audiovizuální záznamy Dítěte, a to v níže
uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
DRUH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
•

fotografie, audiovizuální (dále jen „AV“) záznam + jméno + příjmení (dále jen „Osobní údaje“)

ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
•
•

AŠSK a jí pověření zaměstnanci
v případě fotografií a AV záznamů samotných pak pracovníci dodavatelů vytvářející
materiály, ve kterých budou fotografie a AV záznamy použity

•

ZPŮSOB VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
fotografie samotné (ať už v podobě hmotné či digitalizované /nehmotné) či AV záznamy budou
použity v reklamních/propagačních materiálech AŠSK, v materiálech pro prezentaci činnosti AŠSK
též jako ilustrační fotografie či AV záznamy k článkům publikovaným AŠSK, to vše v použití jak
interním (v rámci AŠSK), tak i externím (publikování navenek – zpřístupňování veřejnosti – např.
prostřednictvím internetu, tištěných materiálů apod.), to vše zejména ve vazbě na informování o
Soutěži a v souvislosti s dokumentací a následnou prezentací Soutěže fotografie i AV záznamy
mohou být využívány v tištěné, elektronické i jakékoli další podobě fotografie i AV záznamy
mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich
část, anebo nemusí být využity vůbec, to vše dle potřeby AŠSK.

MÍSTO ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
•

počítačový server a další nosiče elektronických informací v dispozici AŠSK

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM:
•
•
•
•
•
•

na sdíleném paměťovém disku (intranetu) AŠSK přístupném zaměstnancům AŠSK
v souvislosti s jejich pracovní činností
uveřejnění v interních a firemních publikacích AŠSK
uveřejnění v externích publikacích a článcích AŠSK a v digitálních médiích (např. prostřednictvím
internetových stránek či sociálních sítí)
použití v souvislosti s dalšími aktivitami AŠSK, kde to bude opodstatněné
v odůvodněných případech předání jiným subjektům, a to na základě zákona (např. MŠMT)
Současně jsem srozuměn/a s tím, že mohu uplatnit své právo na přístup a opravu Osobních
údajů, případně požadovat nápravu porušení povinností při jejich zpracování, kontaktováním
AŠSK.

V ……………………. dne …………….

podpis: …………………….………

