AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald’s ČR

23. ročník

McDonald’s Cup 2021/22
PROPOZICE
Okresního finále

Trutnov - HSM
4. května 2022

PROPOZICE
okresní finále 23. ročníku McDonald´s Cupu
Pořadatel:

Okresní štáb McDonald s Cup Trutnov
Okresní rada AŠSK ČR Trutnov p. s.

Soutěž:

vyhlášená a podporovaná MŠMT ČR
Finanční zajištění KÚ KHK

Ředitel soutěže:

Jiří Skuček

Sportovní ředitel:

Aleš Zahálka

Termín konání:

4. května 2022

Místo konání:

Hřiště v Horním Starém Městě, Trutnov 4

Technické zázemí:

Sportovní zařízení města Trutnov

Kategorie:

A. mladší děti 1. – 3. třída (2012 a mladší)
B. starší děti 4. – 5. třída (2010, 2011, 2012)
Mohou startovat:
a) žáci příslušné třídy
b) družstvo je složeno ze žáků jedné školy
c) členové družstva musí být žáky uvedených tříd v rámci kategorie,
start žáků z jiných tříd není povolen.

Startují:

Postupujících ze základních kol okresu Trutnov, kteří budou
v termínu přihlášeni.

Přihlášky:

Pouze elektronicky na adresu: Jiří Skuček,
e-mail: sku.j@seznam.cz
uveďte kontakt na vedoucího družstva: mail; mobilní telefon
Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2022
Později došlé přihlášky NEBUDOU přijaty

Informace:

Na telefonním čísle:

Časový rozpis:

Prezence družstev:
8:00-8.30
Technická porada:
8:35
Nástup družstev-zahájení:
8:40
Zahájení turnaje:
8:45
Závěr, vyhlášení výsledků:
14.00
Časový pořad a rozlosování utkání obdrží vedoucí při prezenci

Soupisky:

Vedoucí družstva předloží při prezenci soupisku, potvrzenou
ředitelstvím příslušné školy., řádně vyplněnou ve všech bodech.
Pokud tak neučiní, nebude družstvo do soutěže zařazeno
Každá soupiska je originál. Škrtání a doplňování v ní není přípustné.

739 473 468

Každá změna na soupisce musí být potvrzená ředitelem školy.
Doprava:

Na vlastní náklady – pořadatel nezajišťuje

Startovné:

Není stanoveno

Pravidla hry:

Hraje se podle pravidel McDonald´s Cup pro 23. ročník str. 18. a 19.
a ustanovení propozic tohoto OF
Počet hráčů: v poli 5+brankář, celkově na soupisce může být uvedeno
maximálně 12 hráčů, střídání je hokejové (hráč nejprve opustí hřiště)

Hrací systém:

Kategorie „A“ 4 účastníci každý s každým
Kategorie „B“ 6 účastníků (2 skupiny po třech, semifinále 1-2, o 5
místo, o 3 místo, finále)

Hrací doba:

2 x 10 minut; přestávka jen na výměnu stran

O konečném pořadí rozhoduje:
1. počet bodů (3 za vítězství, 1 za remízu)
2. vzájemný zápas při rovnosti bodů 2 družstev (při remíze: rozdíl branek ze všech utkání
ve skupině, větší počet vstřelených branek)
3. při rovnosti bodů 3,4 družstev – minitabulka z jejich vzájemných utkání a v ní:
počet bodů, rozdíl branek, větší počet vstřelených branek
při shodě těchto kriterií střelba pokutových kopů (5) dle pravidel FAČR (náhlá smrt)
4. větší rozdíl branek
5. větší počet vstřelených branek
Soutěžní komise:

Předseda OR AŠSK ČR Trutnov p. s., hlavní rozhodčí, zástupce
družstev zvolený na poradě vedoucích družstev

Vedoucí družstev:

Maximálně 2 osoby starší 18 let, z nichž 1 musí být v pracovněprávním
vztahu se školou. Odpovídají za kázeň a bezpečnost hráčů a jejich
zdravotní stav.

Protesty:

Do 30 minut po zjištěné skutečnosti; pouze písemně s vkladem 200,Kč, který po zamítnutí propadá

Rozhodčí:

Zajistí pořadatel ve spolupráci s OFS Trutnov

Ceny:

Diplomy, poháry a medaile zajišťuje v plném rozsahu společnost
McDonald´s ČR, s.r.o.

Pojištění:

Účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných AŠSK ČR nejsou
pojištěni proti krádeži a ztrátám. VV AŚSK doporučuje účastníkům
uzavřít zvláštní pojistku, nebo využít pojistky školy.
Bezpečnost: Za bezpečnost hráčů odpovídá v plném rozsahu vysílající
škola (vyhláška MŠMT ČR č.5/2005 § 7, odst. 2)

Zdravotní zajištění:

Pořadatel v případě potřeby zajistí základní předlékařské ošetření.
Hráči musí mít sebou kartičku své zdravotní pojišťovny

Hrací plocha:

Hraje se na přírodní trávě HSM, při dlouhodobém špatném počasí UMT
Trutnov.

Výstroj:

Družstva musí mít 2 barevně odlišné sady dresů (případně 1 sadu
„rozlišováků“ odlišné barvy); vlastní míč na rozcvičení.
Hráči musí mít chrániče holení.
Není povolena obuv s koženou podrážkou a vyměnitelnými kolíky
Brankář musí mít odlišnou barvu dresu od barvy dresu svých
spoluhráčů.

Upozornění:

Vedoucí družstev zabezpečí, aby hráči v době volna nevstupovali
do vymezeného prostoru stadionu a nenarušovali průběh turnaje.

POSTUP:

Vítězná družstva v kategorii „A“ + „B“ májí právo startovat
v Krajském finále 12. května 2022 v Jičíně – Městský stadion.

Všechna družstva jsou povinna zúčastnit se zahajovacího a závěrečného
ceremoniálu

Aleš Zahálka
sportovní ředitel

Jiří Skuček
ředitel soutěže

