Asociace školních sportovních klubů České republiky

PROPOZICE
okresního kola v halové kopané kat. V. - chlapci

21. února 2020

Trutnov

Asociace školních sportovních klubů ČR

PROPOZICE
Okresního kola v halové kopané
Pořadatel:

Z pověření OR AŠSK ČR Trutnov p. s., technicky zajišťuje
Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Trutnov, p. s.

Termín konání:

21. února 2020 (pátek)

Místo konání:

Sportovní hala Gymnázia Trutnov
(vchod přes vilu z Jiráskova náměstí)

Soutěž:

Typ“ C„ vyhlášená KR AŠSK ČR Královéhradeckého kraje

Věk. kategorie:

V – ročník narození 2000 a mladší
Viz: Termínový kalendář AŠSK ČR str. 7

Ředitel soutěže:

Mgr. Zdeněk Honzera

Přihlášky:

Pouze e-mailem do 7. 2. 2020 na adresu:
Mgr. Zdeněk Honzera, Mgr. Ladislav Šafář
Jiráskovo náměstí 325
541 01 Trutnov
tel.: 499 840 093, linka 26
e-mail: honzera@gymnaziumtu.cz, safar@gymnaziumtu.cz

později došlé přihlášky nebudou přijaty!!!
Přihláška musí obsahovat přesný tj. úplný název školy (bez zkratek)
kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail)
Soupisky:

Soupisku na správném předtištěném formuláři (vzor č. 1) potvrzenou
ředitelem školy, řádně tj. úplně vyplněnou odevzdá vedoucí družstva při
prezenci. Nečlen AŠSK též odevzdá vyplněný formulář GDPR. Zapsat
lze pouze 10 hráčů. Před zahájením turnaje není přípustné upravovat a
doplňovat soupisku.
Každá změna musí být potvrzená ředitelem školy!!!!!

Účastníci:

Řádně přihlášená družstva okresu Trutnov

Postup:

Vítězné družstvo má právo startovat v krajském finále (30. 3. 2020),
které se uskuteční v Jičíně

Časový pořad:

8.00 - 8.30
8.35
8.45
9.00

prezence družstev – prosím dodržte!!!!!
porada vedoucích
nástup družstev, zahájení
zahájení turnaje, utkání ve skupinách

13.00 – 14.00

zakončení turnaje nástupem družstev a vyhlášení
výsledků

Příspěvek účastníků: 200,-Kč člen AŠSK, 400,-Kč nečlen AŠSK
Finanční náležitosti: Družstva startují na vlastní náklady
Dozor nad žáky:

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu turnaje
vysílající škola pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
(Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2)

Zdravotní zabezpečení
a úrazové pojištění: Účastníci akce nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. VV
AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové
pojištění. Za zdravotní způsobilost žáků odpovídá vysílající škola

B/ Technické ustanovení
Vysílající organizace: Garantuje, že zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci byli
informováni o poskytnutí osobních údajů potřebných pro účely
organizování soutěží a přehlídek – dispozici https://soutezekhk.cz.třetím osobám v souladu s článkem 6 odst.1písm. f) GDPR
Podmínky účasti:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR.
V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým
omezením, zapsaní na soupisce potvrzené ředitelem školy. Hráči musí
mít sebou kartičku zdravotní pojišťovny. Družstva jsou povinna
účastnit se zahájení a zakončení turnaje. Při nedodržení této podmínky
budou hodnocena mimo pořadí.
1) Družstvo je složeno z žáků jedné školy
2) Členové družstva musí odpovídat stupněm školy.
3) Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození
vyhlášené soutěže

Mater.zabezpečení:

Každé družstvo musí mít 2 sady dresů s čísly - čísla uvést na soupisce
do kolonky poznámka (nebo rozlišovací dres). Vlastní míč na
rozcvičení, pořadatel nepůjčuje. Hraje se plyšovým fotbalovým
míčem (ne futsalovým!!!!), klasický fotbalový míč je ve sportovní
hale zakázán.

Soutěžní komise:

ředitel soutěže, zástupce účastníků, hlavní rozhodčí

Protesty:

Písemně do 20 minut po skončení utkání řediteli soutěže písemně,
s vkladem 300,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá.

Družstvo tvoří maximálně 10 hráčů. Doprovod družstva tvoří maximálně 2 dospělé osoby,
z nichž alespoň 1 musí být v pracovněprávním vztahu se školou.
Pravidla:

Hraje se dle pravidel malé kopané od 1. 1. 1995 a ustanovení těchto
propozic.

- Hraje se na házenkářské branky
- Penalta ze vzdálenosti 7m hodu házené
- Počet hráčů 4+1
- Skluzy nejsou povoleny
- Malá domů “jako při velkém fotbalu“
Vyloučený hráč nesmí automaticky nastoupit v následujícím utkání
svého družstva.
Systém soutěže:

stanoví se dle počtu přihlášených družstev.

Kritéria pro stanovení pořadí:
1. počet bodů (3 za vítězství, 1 za remízu)
2. výsledek vzájemného zápasu při bodové shodě 2 družstev
3. rozdíl skóre
4. větší počet vstřelených branek
5. při rovnosti 1. až 4. kritéria - nájezdy
6. při rovností bodů 3 – 4 družstev se stanoví tabulka z jejich
vzájemných utkání - v ní se uplatní kritéria 1, 3, 4
Rozhodčí:

rozhodčí zajistí pořadatelé + OFS Trutnov

Ceny:

Každé družstvo obdrží diplom. Družstva na 1-3. místě věcné ceny

Různé:

Hraje se na palubovce; nutno obuv se světlou podrážkou, která
nezanechává na povrchu stopy. Ve sportovní hale je nová palubovka
a vedoucí týmů zajistí, že jeho svěřenci budou po celou dobu turnaje
v hale přezutí. Pořadatel nezajišťuje návleky pro diváky. Na sportovišti
není k dispozici bufet.

K dispozici jsou pouze společné šatny, dozor starší 18 let u jednotlivých družstev
zodpovídá za zajištění osobních věcí členů.

Trutnov 9. 1. 2020
Mgr. Zdeněk Honzera
ředitel soutěže

