Asociace školních sportovních klubů České republiky

PROPOZICE
Krajské finále ve fotbalu
Plzeňský kraj
______
V. kategorie

9. června 2022

KR AŠSK Plzeňský kraj

Krajská rada AŠSK ČR - PLZ
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Asociace školních sportovních klubů České republiky
A/ Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

z pověření Krajské rady AŠSK ČR - PLZ - SŠINFIS, Plzeň, Klatovská 200 G

Termín konání:

čtvrtek 9. 6. 2022

Místo konání:

stadion Senco Doubravka, Chrástecká 19, Plzeň - umělá tráva

Kategorie:

V. kategorie – střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
(1. – 4. ročník, kvinta – oktáva)

Ředitel soutěže:

Luděk Lhoták

Organizační pracovník: Luděk Lhoták, mobil: 603 972 873, e-mail: lhotak@infis.cz
Přihlášky:

Zasílejte na adresu - lhotak@infis.cz nejpozději do pátku 3. 6. 2022.
Přihláška musí obsahovat: přesný název školy (bez zkratek), PSČ,
kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail).

Účastníci:

Vítězové okresních finále Plzeňského kraje

Startovné:

Pouze nečlenové AŠSK ČR 400,- Kč za družstvo.

Prezence:

9. 6. 2022 od 8:30 do 9:00 na stadionu Senco Doubravka, Chrástecká
19, Plzeň - UMT. Může být změna podle počtu přihlášených
družstev!
Vedoucí družstva předloží: originál definitivní soupisky družstva
potvrzenou ředitelem školy a OR AŠSK ČR na předtištěném formuláři
KÚ Plzeň příloha 2a Prezenční listina soutěžících, doklad o totožnosti
hráčů. Hráč je povinen mít s sebou kartičku pojištěnce.

Zahájení:

9:00 hod. Může být změna podle počtu přihlášených družstev!

Finanční zabezpečení: Účastníkům krajského finále není hrazeno ubytování, stravování ani
jízdné.
Dozor nad žáky:

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající
škola!!!

Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění členů AŠSK ČR:
Po dobu konání akce je přítomna zdravotní služba, účastníci akce nejsou pořadatelem
pojištěni proti úrazům a krádežím a ani ztrátám. Výkonný výbor AŠSK ČR doporučuje
členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění.
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B/ Technická ustanovení
Podmínky účasti:

Soutěž je řízena podle všeobecných podmínek AŠSK ČR. V družstvech
mohou startovat pouze žáci a studenti řádného denního studia příslušné
školy s věkovým omezením na soupisce potvrzené ředitelem vysílající
školy a OR AŠSK příslušného kraje. Za zdravotní způsobilost odpovídá
vysílající škola. Vedoucí družstva je povinen předložit potvrzenou
soupisku i s čísly hráčů (max. 16 hráčů + 2 vedoucí na soupisce).

Materiální zabezpečení: Každé družstvo musí mít 2 sady dresů s čísly, vlastní míč na
rozcvičení, holenní chrániče, kopačky nesmí mít vyměnitelné kolíky!!!
Soutěžní komise:

zástupce AŠSK ČR
ředitel soutěže
zástupce účastníků (zvolený na technické poradě)

Protesty:

Případnou námitku podává vedoucí družstva písemně do 20 minut po
skončení zápasu řediteli soutěže se vkladem 500 Kč. V případě
zamítnutí propadá vklad pořadateli. O námitkách rozhodne soutěžní
komise do 30 minut od podání protestu.

Startují:

Šestnáctičlenná družstva chlapců. Doprovod družstva tvoří vedoucí
družstva (starší 18 let) a trenér.

Pravidla:

Hraje se podle pravidel fotbalu vydaných FAČR. Hrací doba je 2 x 15 min.

Systém soutěže:

Hraje se systémem každý s každým nebo rozdělením do skupin podle
počtu přihlášených družstev.
Za vítězství jsou 3 body, za remízu 1 bod.
Stanovení pořadí:
1) počet bodů
2) výsledek ze vzájemného zápasu
3) rozdíl skóre
4) větší počet vstřelených branek
5) při rovnosti 1 – 4 – pokutové kopy (5x)

Petr Chvojka
garant fotbalu AŠSK ČR

Luděk Lhoták
SŠINFIS Plzeň
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