PROPOZICE
Krajské kolo florbal – kategorie V. dívky
Kolo soutěže: Krajské
Evidenční číslo propozic: 475

A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel:
Termín:
Místo:

Z pověření KR AŠSK ČR, kraj Jihomoravský
technicky zajišťuje: SŠ dopravy, obchodu a
služeb Moravský Krumlov
26. ledna 2012
Městská hala v Ivančicích, ul. Rybářská
V. dívky
Žákyně (SŠ) – 1. až 4.ročník SŠ ročník

Kategorie:

narození (1996,1995,1994,1993,1992)
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií

Ředitel soutěže:

Přihlášky:

Soupisky:

Prezence:
Účastníci:

Mgr. Jiří Voborný
Zasílejte do: pátku 20. ledna 2012
Mgr. Jiří Voborný, SŠ dopravy, obchodu a
služeb , Odloučené pracoviště Ivančice,
Krumlovská 25, Ivančice, PSČ 664 91
TZ: 546 451 831
mobil: 777 955 368
E-mail: jirka.voborny@seznam.cz
Později zaslané přihlášky nebudou přijaty.
Na předepsaném formuláři Vzor č.1 (viz
manuál kap. 7.2.; str. 109) odevzdá vedoucí
družstva při prezenci.
Soupiska musí být potvrzena ředitelem
vysílající školy a OR AŠSK. Vyplňte všechny
údaje. Bez řádně vyplněné soupisky nebude
družstvo do soutěže zařazeno.
V den konání od 8,00 do 8,45 v místě konání.
Vítězové okresních kol.Družstvo má max. 15

hráčů a 2 vedoucí. Přičemž alespoň jeden
vedoucí družstva musí být v pracovně právním
vztahu se školou a zároveň starší 18 let.
8,00 - 8,45 prezentace družstev, kontrola
soupisek
8,45 porada vedoucích, losování
Rámcový časový pořad:

9,00 zahájení soutěže nástupem družstev,
upřesnění pravidel,
hracího systému
9,15 - 13,45 průběh soutěže
14,00 vyhlášení výsledků

Účastnický příspěvek:

Členi AŠSK 200,-200,--;
--; nečleni 400,-400,-- za

družstvo
Družstva startují na vlastní náklady,nebo na
Finanční náležitosti:
náklady příslušné OR
Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po
celou dobu soutěže vysílající škola, pokud se
Dozor nad žáky:
zákonným zástupcem nedohodne jinak
(Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2)
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni
proti úrazům, krádežím ani ztrátám. VV AŠSK
ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli
Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění:
individuální úrazové pojištění. Za zdravotní
způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci
sebou musí mít průkazku zdravotní pojišťovny.

B/ TECHNICKÉ USTANOVENÍ

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK
ČR. V družstvech mohou startovat pouze hráčky příslušné
Podmínky účasti:
školy s věkovým omezením zapsané na soupisce potvrzené
ředitelem školy a OR AŠSK ČR.
Družstvo musí mít 2 sady dresů různé barvy dresů. Hráči hráčky musí mít vhodnou obuv do tělocvičny, která
Materiální zabezpečení:
nezanechává na podlaze „znečištění“.
6 hokejek a 3 míčky na rozcvičení.
ředitel soutěže: Mgr. Jiří Voborný
hlavní rozhodčí: Jan Saňka
Soutěžní komise:
zástupce účastníků: zvolen na technické poradě z vedoucích
družstev
Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 15 minut po ukončení
Protesty:
zápasu ředitelem soutěže s vkladem 200,- Kč. Při zamítnutí protestu

propadá vklad pořadateli.
Pravidla:
Hraje se dle pravidel ČfbU a soutěžního řádu AŠSK ČR.
Závisí na počtu přihlášených družstev. Předpokládá se systém 2
Systém soutěže:
skupin po 4 družstvech, následně utkání o umístění.
Losování:
Při technické poradě vedoucích družstev.
Doporučený čas - 2 x 10 minut
(zaleží na počtu přihlášených družstev, pořadatel má právo
změny)
Hrací doba:
2 minuty přestávka mezi poločasy, oddechový čas 1 x 30 sekund
na zápas.
V utkání o 3. a 1.místo poslední 2 minuty utkání čistý čas.
Vítězná družstva mají právo se zúčastnit se kvalifikace a hrát o
Postup:
účast na republikovém finále.
Rozhodčí:
Zajišťuje pořadatel.
Každé družstvo obdrží diplom.
Ceny:
První tři družstva obdrží věcné ceny.
Doprava:
Dopravu si hradí účastníci sami, nebo příslušná OR AŠSK.
Nebrat sebou cenné věci - šatny jsou průchozí. Doporučujeme
Různé:
hodinky, peněženky, mobily atd. nechat u vedoucího družstva.
Družstva jsou povinna účastnit se zahájení a vyhlášení výsledků. Při nedodržení této
podmínky budou družstva hodnocena mimo soutěž.

Jiří Voborný
ředitel soutěže

J

Zdeněk Jadvidžák
sekretář KR AŠSK

Ladislav Budík
předseda OR AŠSK

