Okresní kolo v kopané v rámci Sportovní ligy SŠ
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

z pověření AŠSK Střední škola společného stravování, příspěvková organizace
Krakovská 1095/33, Ostrava – Hrabůvka 700 30

Termín:

9. 4., 24. 4. 2019 a finále 30. 4. 2019
(časový harmonogram bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev, prosím o kontakt
na vedoucího družstva). Za velmi nepříznivého počasí může dojít ke změně termínu nebo
změně místa.

Místo:

travnaté hřiště areálu SŠ společného stravování, Krakovská 1095/33,
Ostrava – Hrabůvka.

Prezence:

7:30 hod. (nebo nejpozději 20 min před začátkem vaši skupiny)

Kategorie:

SŠ - kat. V, ročníky narození 1999 – 2003.

Přihlášky:

do 19. 3. 2019 e-mailem na adresu jolana.orlikova@ssss.cz (zašleme zpět potvrzení o
doručení) – na přihlášky zaslané po termínu, nebude brán z organizačních důvodů
zřetel!!!

Startovné:

400 Kč, -

Soupiska týmu:
soupisku na formuláři vzor č.1 (www.assk.cz „ke stažení“) potvrzenou ředitelem školy,
řádně tj. úplně vyplněnou odevzdá vedoucí družstva při prezenci. Zapsat maximálně 16
hráčů.
Rámcový časový program:
7:30 hod. prezence družstev, kontrola soupisek, 8:00 hod. zahájení soutěže, podrobnější
harmonogram bude upřesněn na základě přihlášených družstev a zaslán na školu na
kontaktní e-mail.
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.
Dozor nad žáky:
zajišťuje vysílající škola, vedoucí družstev odpovídají po celou dobu konání soutěže za
bezpečnost a chování členů výpravy. Případné poškození cizího majetku bude škole, jejíž
žáci majetek poškodili, naúčtováno v plné výši.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:

hraje se podle pravidel fotbalu vydaných ČMFS platných od 1. 7. 2005 a úpravy pravidel
1. 9. 2014, soutěžního řádu AŠSK ČR a těchto propozic. Hrací doba 2 x 15 minut, (může
být upravena dle počtu přihlášených družstev, pořadatel má právo změny). Do krajského
finále postupuje vítězné družstvo.

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 zdravotní pojišťovny. Každé družstvo musí mít dresy nebo rozlišovací dresy
s čísly, vlastní míč na rozcvičení, chrániče holení.
Rozhodčí:

kvalifikované rozhodčí zajišťuje pořadatel.

Protesty:

jsou přijímány pouze v písemné podobě do15 minut po ukončení zápasu
ředitelem soutěže vkladem 300,- Kč. Při zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli.

Losování:

družstva budou zařazena do skupin dle pravidel z ostatních školních soutěží (ta mohou
být upravena na základě počtu přihlášených družstev).

Hrací doba: 2 x 15 minut, přestávka 3 minuty (může být upravena dle počtu přihlášených družstev,
pořadatel má právo změny).
Postup:

vítěz postupuje do krajského kola, které se uskuteční 9. května ve Frýdku – Místku.

Pořádající organizace není odpovědna za ztráty nebo odcizení majetku členů týmů. Cenné věci a peníze
si hráči nechají u vedoucích družstev! Za pořádek v šatnách odpovídají vedoucí družstev!
V Ostravě-Hrabůvce 1. 3. 2019
Mgr. Jolana Orlíková, jolana.orlikova@ssss.cz
ředitelka soutěže

Mgr. Ivana Matulová
Ředitelka školy

Příloha č.1

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

Věková
kat.

Kopaná

V.

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

Vedoucí, trenér (jména)

Poř.
číslo

H

Republikové finále

Rok narození

Adresa (ulice, psč, obec)

Soutěžící
(příjmení, jméno)

chlapci/
dívky

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.

Razítko a podpis ředitele školy
Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR

Čestné prohlášení zúčastněné školy, že:
registrační číslo klubu AŠSK ČR

JE x NENÍ

členem AŠSK ČR

