SPORTOVNÍ LIGA ZŠ
KVALIFIKACE skupina „B“
minifotbal kat. IV. dívky - hoši
30. duben 2019 – dívky
7. května 2019 - chlapci
PŘÍBRAM

PROPOZICE
minifotbal chlapců a dívek

A/ Všeobecná ustanovení
Soutěž:

SLZŠ - kategorie IV., typ “B“ vyhlášená MŠMT ČR

Pořadatel:

Z pověření VV AŠSK
technicky zajišťuje:
KR AŠSK Středočeského kraje

Ředitel soutěže:

Mgr. Josef Strejc

Sportovní ředitel:

Mgr. Tomáš Šorna

Termín:

30. dubna 2019 – 7. května 2019

Místo:

1. FK Příbram - UMT

Kategorie:

IV.- starší žáci a žákyně; roky narození: 2002 - 2005
viz Termínový kalendář AŠSK na šk.r. 2018/19 str.12

Přihlášky:

Pouze písemně mailem na adresu:
Josef Strejc , mail: strejdy@seznam.cz
( tel. 777 198380 )

nejpozději do 26.dubna 2019
později došlé přihlášky nebudou přijaty
Uveďte úplný název školy (bez zkratek), kontakt na vedoucího
družstva – mailovou adresu, číslo mobilu
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 a GDPR 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 PLZ, JIH, STČ
Družstvo: má maximálně 12 hráčů/hráček

Časový pořad:

8:15 – 9:00
9:00
9:10
9:15 –12:45
13:00

prezence družstev
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 „., los proběhne při
poradě vedoucích - pořadí zápasů: 2 - 3; 1 – 2; 3 – 1
Hrací doba – chlapci :2 x 20 min - 5 min. přestávka
dívky. 2 x 15 minut – 5 min. přestávka
Mezi jednotlivými zápasy 15 min. přestávka Při nerozhodném
výsledku se kopou penalty (3 série)- 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 vítěz rozstřelu; nebo 1 bod )
2. vyšší rozdíl skore
3. větší počet vstřelených branek
4. při rovnosti všech bodů - penalty

Pravidla:

Míče:

Hraje se podle platných pravidel minifotbalu viz manuál str.18
soutěžního řádu AŠSK, těchto propozic, pravidel FAČR
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, sportovní ředitel; hlavní rozhodčí; zástupce
družstev

Postup:

Vítězné družstvo má právo startovat v republikovém finále
23. – 24.5.2019 v Chomutově

Rozhodčí:

Kvalifikované rozhodčí zajistí pořadatel ve spolupráci
OFS Příbram

Ceny:

Každé družstvo obdrží diplom.

Různé:

Pitný režim pořadatel nezajišťuje
HRAJE SE NA UMĚLÉ TRÁVĚ;
Není dovoleno použít kopačky s vyměnitelnými kolíky !!!!
Použití holeních chráničů je povinné !!!!

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

Tomáš Šorna
sportovní ředitel

Josef Strejc
ředitel soutěže

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

Věková
kat.

Školní k. Okrskové k. Okresní k.
Krajské k.
Kvalifikace
Název školy (ŠSK )
Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon

chlapci/dívky

Republikové finále

IČO školy
(*povinný údaj)
Vedoucí, trenér (jména)

Poř.
číslo

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

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Rok narození

Třída

Rok
narození
Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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 ředitele školy
Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR

registrační číslo klubu AŠSK ČR

Čestné prohlášení zúčastněné školy, že:
(nehodící se škrtněte)
JE
NENÍ

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
- SLZŠ Minifotbal, kat. IV kvalifikace „C“ konané v termínu 7. 5. 2019 v Jičíně.
(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: …………………….………

