PROPOZICE
okresní kolo soutěže – florbal ZŠ - chlapci III.
A/ Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Z pověření OR AŠSK Plzeň-jih technicky zajišťuje:
DDM Stod, Nádražní 722, 33301 Stod, Roman Kuběna, Tel. 377901263,
mobil 603208026, e-mail: mddmstod@volny.cz

Termín:

14. října 2022 (pátek)

Místo:

Městská sportovní hala (TJ Lokomotiva), Úslavská 75, 326 00 Plzeň
hřiště I.
III. starší žáci:
1.) II. stupeň ZŠ (Gymnázia)
2.) ročníky narození 2009. 2010, 2011
- přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně
- brožura AŠSK (Termínový kalendář) strana 2
V okresním kole je povolen start mladších žáků za starší.
Ing. Roman Kuběna

Kategorie:

Ředitel soutěže:
Přihlášky:

Zasílejte do úterý 11. 10. 2022 na adresu:
Roman Kuběna, DDM Stod, Nádražní 722,
tel.: 377901263 mob: 603208026 nebo na e-mail: mddmstod@volny.cz ,
Uveďte úplný název školy (bez zkratek), kontakt na vedoucího družstva
(jméno, telefon, e-mail). Později zaslané přihlášky nebudou přijaty.

Soupisky:

Na předepsaném formuláři 2a odevzdá vedoucí družstva při prezenci. Viz
také příloha těchto propozic.
Soupiska musí být potvrzena ředitelem vysílající školy. Bez řádně
vyplněné soupisky nebude družstvo do soutěže zařazeno.
V den konání od 7.45 do 8.00 v místě konání, vedoucí výprav předloží
soupisku družstva 2a. Soupiska musí být potvrzena ředitelem vysílající
školy.

Prezence:

Účastníci:

Družstva škol.
Družstvo má maximálně 15 hráčů a 2 vedoucí. Přičemž alespoň jeden
vedoucí družstva musí být v pracovně právním vztahu se školou a zároveň
starší 18 let.

Rámcový
časový pořad:

7.45 – 8.00

prezence družstev, kontrola soupisek

8.10

porada vedoucích, losování
zahájení soutěže nástupem družstev, upřesnění
pravidel, hracího systému

8.20 –14.45

průběh soutěže

14.50

vyhlášení výsledků

Finanční
náležitosti:

Družstva startují na vlastní náklady.

Dozor nad
žáky:

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

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

B/ Technické ustanovení
Podmínky
účasti:
Materiální
zabezpečení:
Soutěžní
komise:
Protesty:

Pravidla:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR.
V družstvech mohou startovat pouze hráči příslušné školy s věkovým
omezením zapsané na soupisce potvrzené ředitelem školy a OR AŠSK
ČR.
Družstvo musí mít 2 sady dresů různé barvy dresů. Hráčky musí mít
vhodnou obuv do tělocvičny, která nezanechává na podlaze „znečištění“.
ředitel soutěže:
Roman Kuběna
hlavní rozhodčí:
bude upřesněn dle nominace ČFbU
zástupce účastníků: zvolen na technické poradě z vedoucích družstev
Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 15 minut po ukončení zápasu
řediteli soutěže - s vkladem 200,- Kč. Při zamítnutí protestu propadá
vklad pořadateli.
Hraje se dle pravidel florbalu a soutěžního řádu AŠSK ČR.

Systém soutěže:

Závisí na počtu přihlášených družstev. Předpokládá se systém „každý
s každým“ ve skupinách a následně PLAY-OFF.

Losování:

Při technické poradě vedoucích družstev.

Hrací doba:

Postup:

Hrací čas - 2 x 7 minut
(záleží na počtu družstev, pořadatel má právo změny)
2 minuty přestávka mezi poločasy
oddechový čas 1x 30 sec. za zápas
Vítězné družstvo ma právo postupu do krajského finále

Rozhodčí:

Zajišťuje pořadatel.

Ceny:

Každé družstvo obdrží diplom. První tři družstva obdrží poháry.

Doprava:

Jízdné na náklady startujících škol

Různé:

 Nebrat s sebou cenné věci. Za ztrátu pořadatel neručí.

Roman Kuběna
ředitel soutěže
Dne:

26. 9. 2022

Příloha č. 2a

Částkova 78, 326 00 Plzeň, tel: 377 468 111, 201,
IČO: 49777700, č. ú.: 5980973379/0800

Prezenční listina soutěžících ve sportovních soutěžích
Název soutěže: ………………………………...

Postupové kolo: ……….……………….....

Kategorie: ……………………………………..........
Místo konání: …………………………………....

Datum konání: …………………………........

Rok
narození

Jméno a příjmení soutěžícího

Třída

Doložení
Škola, adresa školy
bezinfekčnosti
školy
O-T-N *

IČO

Výše uvedené osobní údaje jsou nezbytné pro evidenci a kontrolu soutěže ze strany Plzeňského
kraje a MŠMT. Nebudou použity k žádným jiným účelům.
Jméno, příjmení a adresa vedoucího družstva (pedagogického doprovodu):
……………………………………………………………………………

Razítko a podpis ředitelství školy:

V……………….............. dne:………………………...........
Škola potvrzuje, že žáci a žákyně uvedené 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. Škola potvrzuje, že
vedoucí družstva (pedagog) bude vykonávat dohled nad žáky po celou dobu
trvání soutěže, a to i cestou na soutěž a zpět

.

*O – platné očkování, T – negativní výsledek testu platný v den konání soutěže, N – prodělané
onemocnění covid-19 (neuplynulo více než 180 dní), vše dle aktuálně platných mimořádných
opatření MZ ČR

