Okresní kolo Sportovní ligy základních škol
MINIFOTBAL kategorie IV.
FZŠ Chodovická
11. 4. 2018

MINIFOTBAL
OBVODNÍ KOLO PRAHA 9
Pořadatel:
Datum, místo :

DDM Praha 9 – Měšická 720, 190 00 Praha 9
Oddělení soutěží – Gen.Janouška 1060, 198 00 Praha 9 – Černý Most,
e-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz , tel/fax.:286889428, mobil:731562076
Obvod Praha 9
11. 4. 2018 Starší žáci, FZŠ Chodovická,Chodovická 2250-Hor.Počernice
Obvod Praha 9 a 14
11. 4. 2018 Žákyně, FZŠ Chodovická,Chodovická 2250-Hor.Počernice

Prezence:
Kategorie:

8,30hod, zahájení turnaje 9,00hod
Starší žáci
chlapci narození 1. 1. 2001 do 31. 12. 2004 - žáci 8. a 9. ročníku

tercie a kvarta

osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií

Startují:
Systém turnaje:

Přihlášky:

Rozhodčí:
Startovné:
Pravidla:
Ceny:
Postup:
Upozornění:

V Praze dne 8. 3. 2018

!!!V kategorii starší žáci mohou startovat:
a)žáci příslušného ročníku b)žáci příslušného roku narození uvedeného výše,
přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně!!!
Žákyně
Žákyně 8. a 9.ročníku, je povolen start mladších dívek ze 6. a 7.ročníku
Za každou školu startuje jedno družstvo v dané kategorii. Družstvo má maximálně
12 hráčů, 2 vedoucí, jednotné dresy s čísly a náhradní sadu rozlišováků jiné barvy,
vhodnou sportovní obuv na umělou trávu, vlastní míč vel. „5“.
Systém turnaje bude vytvořen podle počtu přihlášených škol. V případě většího
počtu došlých přihlášek budou týmy rozlosovány do více skupin a turnaj se
odehraje ve více dnech. Pokud bude zařazen další den budete včas informováni.
Zasláním soupisky na e-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz do 3. 4. 2018
Potvrzení o došlé přihlášce obdržíte na e-mail do 24hodin, pokud ne, tak se
informujte na přihlášení telefonicky.
Soupiska je ke stažení na www.ddmpraha9.cz.
Originál soupisky, potvrzený ředitelem školy, bude kontrolován při prezentaci. Bez
potvrzené soupisky a zdravotní kartičky nebudou žáci připuštěni do turnaje.
Zabezpečuje pořadatel. V případě nutnosti je však povinností každého družstva
postavit rozhodčího dle pokynů organizátora turnaje(bude honorováno).
startovné se neplatí
Hraje se dle pravidel minifotbalu ČMFS (vyd.1.7.2005) a tohoto rozpisu Hrací doba
bude upřesněna v den turnaje.
Diplom a pohár obdrží první tři družstva v každé kategorii.
Vítězná družstva ve všech kategoriích postupují do krajského kola.
Šatny jsou umístěny v budově školy a slouží pouze k převlečení. Závodníci si musí
odnést všechny osobní věci na plochu atletického hřiště. Cenné předměty
doporučujeme předat vedoucím školních družstev. Pitný režim organizátor
nezajišťuje, přepokládaný konec je do 14hod. Dozor nad žáky zajišťuje v plném
rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem
nedohodne jinak (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2)
Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci sebou musí mít
průkazku zdravotní pojišťovny. Vedoucí družstev zodpovídají za chování svého
družstva. V případě nesportovního chování a nebo poškození majetku školy, bude
družstvo vyloučeno ze soutěže a bude požadována úhrada škody.

Sláma Karel, garant sportovních soutěží, DDM Praha 9

