PROPOZICE OKRESNÍKO KOLA MINIFOTBALU
kategorie H IV.

SLZŠ, soutěž typu B
A. Všeobecná ustanovení:
Organizátor:

OR AŠSK Ostrava a DDM Ostrava - Poruba

Ředitel soutěže:

Bc. Daniel Koutný (daniel.koutny@ddmporuba.cz, 725 037 079)

Termín:

25. dubna 2019 (čtvrtek), náhradní termín 26. 4. 2019 (pátek)

Místo konání:

ZŠ Ukrajinská, Ostrava - Poruba, hřiště s umělou trávou, branky 2x5m

Kategorie:

druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
IV. H (starší žáci), ročníky narození 2005, 2004, 2003 a 2002

Prezence:

8,30 hod. - porada vedoucích, kontrola soupisek
Při prezenci nutno předložit soupisku potvrzenou ředitelem školy.
(příloha 1)

Zahájení:

9,00 hod.

Přihlášky:

Posílejte do úterý 23. 4. 2019 na: daniel.koutny@ddmporuba.cz

Dozor nad žáky:

Dozor nad žáky zajišťuje po celou dobu v plném rozsahu vysílající škola.

Pojištění:

Závodníci jsou pojištěni proti úrazům. Vysílající složka ručí za zdravotní stav
závodníků. Za cenné věci pořadatel neručí a nedoporučuje brát s sebou.
Každý účastník je povinen s sebou mít průkaz pojištěnce.

B. Technická ustanovení:

Podmínky účasti:

Soutěž probíhá podle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR a
těchto propozic.
Pro účast družstva je nutné splnit tyto podmínky:
1. Členy reprez. družstva školy musí být výhradně žáci příslušné školy.
2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy vyhlášené soutěži.
3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži.
4. Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné
věkové kategorii. Tato podmínka platí pro úroveň jednoho kola a v jednom
sportu.

Startují:

Startují dva nejlepší týmy z každého obvodu.
Družstvo tvoří maximálně 12 hráčů (hraje se systémem 5+1) a max. 2
vedoucí družstva starší 18 let (z nichž alespoň jeden musí být v pracovně
právním vztahu s vysílající školou). Hráči musí mít jednotný úbor (dresy
nebo rozlišováky).

Systém soutěže:

Bude určen podle počtu přihlášených družstev.

Pravidla:

Hraje se podle pravidel MINIFOTBALU vydaných ČMFS, platných od
1. 7. 2005 a těchto propozic.
Brankář všechny míče vyhazuje rukama nebo vykopává ze země, hráči
soupeře musí být mimo pokutové území, pokud míč položí na zem,
stává se hráčem a může vykopnout přes půlku hřiště, nesmí chytit míč
zpět do rukou, může být napadán. Přihrávka, malá domů, se nesmí.
Každý trestný kop je přímý. Hrubé fauly a nesportovní chování se trestá
vyloučením na 2 minuty/žlutá karta/, červená karta je vyloučení do
konce utkání.

Soutěžní komise:

Ředitel soutěže, hlavní rozhodčí a zástupce družstev.

Protesty:

Jsou přijímány pouze v písemné podobě ihned po vzniku příčiny, se vkladem
200,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.

Postup:

Vítězné družstvo postupuje do krajského finále.

Doprava:

Nejlépe tramvají, které jedou na Porubu, vystoupíte na zastávce Třebovická
(první zastávka za Tescem), vlevo na sídlišti je ZŠ Ukrajinská.

V Ostravě 26. 3. 2019
Bc. Daniel Koutný
Ředitel soutěže

Mgr. Renata Adamíková
OR AŠSK Ostrava

Příloha 1

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

Věková
kat.

Minifotbal, ZŠ Ukrajinská

IV.

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

Soutěžící
(příjmení, jméno)

H

Republikové finále

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec)

Poř.
číslo

Hoši/dívky

Rok narození

Rok narození

Třída

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
V ______________________ dne: __________
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku
a není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.
Potvrzení příslušné
rady AŠSK ČR
registrační číslo klubu AŠSK ČR
Čestné prohlášení účastníků soutěže, že:
JSOU
NEJSOU

Razítko a podpis
ředitelství školy:

