PROPOZICE
krajského finále

ve florbalu chlapc kategorie H III.
A. Všeobecná ustanovení:
Vyhlašovatel:

MŠMT ČR

Po adatel:

KR AŠSK ČR Moravskoslezského kraje

Organizátor:

OR AŠSK Ostrava ve spolupráci se ZŠ Ostrava–B lský Les, B. Dvorského 1

editel sout že:

Mgr. Pavel Pracný (tel. 777 622 422)

Termín:

23. ledna 2019 (st eda)

Místo konání:

Hala SC Dubina, Moravská 75Ř/ř5, Ostrava

Kategorie:

III. H (mladší žáci), ročník narození 2005 - 2007

Časový program:

8,30 - 9,00 hod. – prezentace, odevzdání soupisek potvrzených editelem školy.
(p íloha 1)
9,00 hod. - porada vedoucích
9,30 hod. - zahájení sout že

P ihlášky:

Posílejte do 18. ledna 2019 na pavel.pracny@seznam.cz

Účastníci:

Vít zové okresních finále Moravskoslezského kraje.
V p ípad neúčastí všech družstev MSK si organizátor vyhrazuje právo účasti
dalšího družstva okresu.
B. Technická ustanovení:

Podmínky účasti:

Sout ž je ízena podle všeobecných podmínek AŠSK a t chto propozic.

Pro účast družstva v sout ži je nutné splnit 4 podmínky:
1. Družstvo je složeno z žák jedné školy.
2. Členové družstva musí odpovídat stupn m školy.
3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené
sout ži.
4. Žáci smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze
v jedné v kové kategorii.
Všechny tyto podmínky musí být spln ny zárove .
Pravidla:

Hraje se podle platných pravidel ČfbU Velký florbal, 5 + 1.
Družstvo tvo í maximáln 15 hráč , hráči musí mít jednotné dresy s čísly,
boty do haly (které ned lají černou stopu), míčky na rozcvičení,
branká i musí mít helmu.

Systém hry:

Stanoví po adatel podle počtu p ihlášených družstev

Po adí:

1. Počet získaných bod
2. P i rovnosti bod 2 družstev rozhoduje vzájemný zápas, u více družstev
tabulka vzájemných zápas
a/ body
b/ rozdíl ve skóre
c/ v tší počet vst elených branek
3. Celkový rozdíl ve skóre.
4. Celkový v tší počet vst elených branek.

Ceny:

Družstva na prvních t ech místech ve finále obdrží diplomy a poháry

Sout žní komise:

editel sout že, hlavní rozhodčí a zástupce družstev

Protesty:

Jsou p ijímány pouze v písemné podob ihned po vzniku p íčiny s vkladem
200,- Kč, který v p ípad zamítnutí propadá ve prosp ch po adatele.

Postup:

Vít zné družstvo má právo postoupit do kvalifikace

Dozor nad žáky:

Každý pedagog nese zodpov dnost za své družstvo a p ípadné poškození
cizího majetku bude škole, jejíž žáci majetek poškodili, naúčtováno v plné
výši. Za cenné v ci po adatel neručí.
Vysílající složka ručí za zdravotní stav závodník .
Každý účastník je povinen s sebou mít pr kaz pojišt nce.

Upozorn ní:

Za chování hráč po celý turnaj zodpovídá vedoucí družstva.
P i vážném porušení chování hráč (kou ení, vulgární vyjad ování,
ničení za ízení šaten a sportovišt aj.) bude hráč, p ípadn celé
družstvo vyloučeno z turnaje.

Mgr. Pavel Pracný
editel sout že

Mgr. Renata Adamíková
garant okresu Ostrava

……………………………………………………………………………………………..
Závaznáp ihláška
na krajské finále ve florbalu chlapc III. kategorie
Okres:……………………………………………………………………………………
Škola:……………………………………………………..PSČ:……………………….
Jméno vedoucího:………………………………………………………………………
Email: …………………………………………

Telefon……………………………

Zp sob dopravy: (vlak, autobus, autobus vlastní aj.)……………………………….

……………………………
Podpis a razítko ZŠ
Odešlete do 18. ledna 2019 na email: pavel.pracny@seznam.cz

P IHLÁŠKA NA SOUT Ž A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUT ŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název, datum a místo konání akce

Florbal, 23. 1. 2019
Název školy (ŠSK )
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Razítko a podpis editele školy

Čestné prohlášení zúčastn né školy, že:
(nehodící se škrtn te)
registrační číslo klubu AŠSK ČR
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