
Propozice KF v minifotbalu 
 
 
Všeobecná ustanovení: 
 
1. Pořadatel :   z pověření KR AŠSK Brno pořádá Základní škola Letovice   
2. Adresa pořadatele: Základní škola Letovice, okres Blansko 
                                   Komenského5 
                                   679 61 Letovice 
3. Termín:   11. června 2012  
4. Místo :              školní hřiště u ZŠ Letovice – umělá tráva. Z kopaček povoleny pouze  
                                   kopačky určené na umělou trávu – turfy. 
5. Kategorie:              kategorie IV.(starší žáci) - 8. až 9. ročník ZŠ (nar. 1998,1997,1996)  
                                   a tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých  
                                   gymnázií. Obě podmínky (příslušný ročník a příslušný rok narození)  
                                   musí být splněny současně 
6. Org.výbor:   ředitel soutěže :  Zdeněk Štesl 
   org. pracovník :  Hana Jurová 
7. Přihlášky :   do 4.června 2012 na adresu na adresu školy, popř. e-mail  
                                   z.stesl@zsletovice.cz na předtištěném formuláři. V přihlášce uveďte:  
                                   název školy s přesnou adresou, jméno vedoucího družstva, telefon.  
                                   Přihláška musí být potvrzena OR AŠSK.  
8. Účastníci :   vítězové okresních finále, pořadatel má právo nasadit své družstvo  
9. Startovné:               členové AŠSK 200,- Kč. Ostatní 400,- Kč za družstvo 
 
10. Prezence :             8.15-8.45 v místě přeboru 
                                  tech.porada: 8.45 
                                  zahájení:      9.00 
Povinná dokumentace: soupiska družstva potvrzená OR AŠSK 
 
Technická ustanovení: 
11. Startují :   dvanáctičlenná družstva chlapců vítězové OF. Doprovod tvoří vedoucí     
                                   družstva starší 18 let a trenér. Družstva jsou složena z žáků jedné školy. 

Hraje 4 + 1 a náhradníci. Každé družstvo musí mít dvě sady jednotných       
dresů (případně rozlišovací dresy) s čísly. 

13. Míče:                    na rozcvičení má družstvo svůj vlastní míč, pro zápasy zajistí míče    
                                    pořadatel. 
14. Rozhodčí:             zajišťuje pořadatel ve spolupráci s komisí rozhodčích ČMFS. 
15. Protesty:                protest je možné podat do 20 minut po vzniku příčiny s vkladem  
                                   100,-Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá. Protesty bude řešit  
                                   soutěžní komise, kterou tvoří hlavní rozhodčí, ředitel soutěže a  
                                   zástupce účastníků zvolený na poradě 11.5.                                                                                   
16. Pravidla:                 hraje se podle pravidel minifotbalu vydaných ČMFS. 
18.Systém soutěže:    bude určen na poradě podle počtu účastníků. 
 
 

Zdeněk Štesl 
ředitel soutěže 


