PROPOZICE OBVODNÍHO KOLA MINIFOTBALU
CHLAPCŮ kategorie III.
Termín:

Úterý 31. 5. 2022

Organizátor:

Dům dětí a mládeže Ostrava - Poruba

Ředitel soutěže:

Bc. Daniel Koutný

Místo konání:

Areál ZŠ J. Šoupala (hřiště s umělou trávou)

Kategorie:

Kategorie III., žáci 6. - 7. tříd ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Pravidla:

Hraje se podle pravidel minifotbalu vydaných FAČR a následných
upřesnění.
 hraje se 5+1
 ofsajd neplatí
 zahrání rukou brankářem mimo pokutové území -> penalta
 střídání hokejovým způsobem
 při zahrávání volných kopů musí stát hráč soupeře 5 metrů od
míče
 kop od branky buď výhozem, nebo výkopem ze země; hráči
soupeře musí být mimo pokutové území
 vyloučení jako ve velkém fotbale
 „malá domů“ jako ve velkém fotbale

Přihlášky:

Zasílejte do 26. 5. na daniel.koutny@ddmporuba.cz (725 037 079)

Časový program:

8:00 - 8:30

Prezence škol

8:30 - 12:30 Nástup, turnaj
12:15 - 12:30 Vyhodnocení

Bc. Daniel Koutný
Ředitel soutěže

Mgr. Renata Adamíková
OR AŠSK Ostrava

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

Věková
kat.

Minifotbal, areál ZŠ J. Šoupala

Poř.
číslo

Republikové finále

Rok narození

Adresa (ulice, psč, obec)

Soutěžící
(příjmení, jméno)

H

III.

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

Vedoucí, trenér (jména)

chlapci/dívky

Rok
narození

Třída

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

registrační číslo klubu AŠSK ČR
Čestné prohlášení zúčastněné školy, že:
JE / NENÍ členem AŠSK

