
 
Propozice regionálního kola v minifotbalu 
IV. kategorie – ZŠ a víceletá gymnázia 
 
A. Všeobecná ustanovení: 
  
1. Adresa sportovní kanceláře: Školní sportovní klub při ZŠ Kupkova 1 
                                                              690 02 Břeclav 
                                                              telefon :519 326 543 Petr Pláteník 
2. Pořadatel: Z pověření regionální rady AŠSK v Brně pořádá ŠSK při ZŠ Břeclav,Kupkova 1 
3. Termín konání: Čtvrtek 13.5.2010 
4. Místo konání:Břeclav, Poštorná, areál MSK Břeclav. Povrch: umělá tráva(nesmí být 

kopačky“kosťáky“)  
5. Kategorie: IV. kategorie – chlapci = 8.-9. třída ZŠ (1996,1995,1994) 
                                                                      tercie a kvarta víceletých gymnázií 
Startovat mohou: a) žáci příslušného ročníku 
                             b) žáci příslušného roku narození 
přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně! 
 
6. Organizační výbor:  1. ředitel soutěže   : PaedDr. Igor Huleja 
                                            2. sportovní ředitel: Mgr. Petr Pláteník 
                                            3. technické zázemí: Mgr.Jiří Měchura 
                                             
7.Přihlášky: Zasílejte na adresu sportovní kanceláře pouze písemně (možno faxem 519 326 543 nebo mailem 
na adr.: platenikpetr@seznam.cz) do úterý 11.5. 2010 na předtištěném formuláři. V přihlášce uveďte: název 
školy s přesnou adresou, jméno vedoucího družstva,telefon, fax. Přihláška musí být potvrzena OR AŠSK. 
8.Účastníci: Vítězové okresních kol, přihlášení příslušnou Okresní radou AŠSK. Pořadatel má právo nasadit 
své družstvo. 
 
9. Prezence:    13.5. 2010 v areálu MSK Břeclav  od 8,00 – 9,00 hodin 
                              Povinná dokumentace: soupiska družstva potvrzená OR AŠSK. 
                              V 9,00 – porada vedoucích. 
 

B. Technická ustanovení: 
 
10. Podmínky účasti: Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK. V družstvech mohou startovat 
pouze žáci školy splňující podmínky zařazení do příslušné kategorie(viz bod č.5). Za zdravotní způsobilost 
zodpovídá vedoucí družstva. 
11. Materiální zabezpečení: Každé družstvo musí mít dvě sady jednotných dresů s čísly. 
12. Míče: Na rozcvičení má družstvo svůj vlastní míč, pro zápasy zajistí míče pořadatel. 
13. Rozhodčí: Zajišťuje pořadatel ve spolupráci s komisí rozhodčích ČMFS. 
14. Protesty: Protest je možné podat do 30 minut po vzniku příčiny s vkladem 100,-Kč, který v případě 
zamítnutí protestu propadá. Protesty bude řešit soutěžní komise, kterou tvoří: 1. hlavní rozhodčí 
                                                                                                                             2. sportovní ředitel 
                                                                                                                             3. zástupce účastníků,zvolený na  
                                                                                                                                 poradě 13.5. 2010 
15. Startují: Dvanáctičlenná družstva chlapců. Doprovod tvoří vedoucí družstva starší 18 let a trenér. 
16. Pravidla: Hraje se podle pravidel minifotbalu vydaných ČMFS platných od 1.7.2005 a upřesnění 
v manuálu AŠSK.  
17. Systém soutěže: Podle počtu účastníků se vytvoří skupiny. Ve skupinách se hraje systémem každý 
s každým. Vítězové skupin postoupí do finálové skupiny. V případě malého počtu přihlášených , což je méně 
než 6 družstev, bude se hrát systémem "každý s každým". 
 
 Mgr. Petr Pláteník v.r.                                                                     PaedDr. Igor Huleja v.r. 
sportovní ředitel soutěže                                                                          ředitel soutěže 
   
 
 


