
Dům dětí  a mládeže,17.listopadu 905,570 01 Litomyšl,oddělení tělovýchovy 

telefon 461 615 270, e – mail: drobny.libor@seznam.cz 

 

 

Okresní kolo v halové kopané IV.kategorie 

 
Pořadatel :            Dům dětí a mládeže Litomyšl 

                             ZŠ Dolní Újezd 

                             Asociace učitelů TV v okrese Svitavy 

Termín :               úterý 13.2.2018  -  9,00 hodin 

Místo :                  Dolní Újezd  -  tělocvična ZŠ 

Přihlášky :            na  DDM v oblastech 

Soupisky :            družstva škol startují na společnou soupisku, kterou vedoucí družstva               

                             odevzdá před soutěží 

Doprava :             zvláštním autobusem – 7,15 hodin Jaroměřice /ZŠ/, 7,35 hodin Moravská  

                             Třebová /u muzea/, 8,05 hodin Svitavy /nádraží ČSAD/, 8,35 hodin 

                             Polička /u semaforu/, 8,55 hodin ZŠ Dolní Újezd. Postupující družstvo z 

                             litomyšlské oblasti linkovým autobusem. 

Šatny :                  v areálu školy 

Informace :           po obvodech v Domech dětí a mládeže 

Startovné:             za družstvo 100,- /členové AŠSK/, 200.- Kč /nečlenové AŠSK/ 

Předpis :               hraje se podle pravidel halové kopané a těchto propozic 

Startují :               5 členná družstva + 7 náhradníků, žáků IV.kategorie /2004,2003,2002,2001/ 

                              nebo žáků víceletých gymnázií  

Systém soutěže :  v jednotlivých obvodech budou vytvořeny kvalifikační skupiny, ze kterých 

                             vítězná družstva postoupí do okresního kola.   

Doba hry :            2 x 7 minut hrubého času 

Podmínky účasti :přihlášená škola zajistí pedagogický doprovod, který bude zodpovídat 

                             za kázeň a bezpečnost žáků školy při soutěži, škola zodpovídá za zdravotní 

                             způsobilost žáků zúčastnit se soutěže 

Určení pořadí :     podle počtu získaných bodů  /3  -  1  -  0/ 

                             dále při stejném počtu bodů: 

                             a/ vzájemné utkání 

                             b/ rozdíl branek 

                             c/ větší počet vstřelených branek 

                             d/ 3 pokutové kopy 

Úbor :                   družstvo nastoupí k zápasům v jednotných dresech a sálové obuvi. Zásadně  

                             není povoleno hrát v kopačkách. Vezměte si s sebou míč na rozehrání. 

Ceny :                  družstva obdrží diplomy 

Různé :                 pořadatel si vyhrazuje právo, že v případě nutnosti upraví podmínky  

                             soutěže 

 

Josef Štefl v.r.                                                                                                 Libor Drobný 

 ředitel DDM                                                                                             vedoucí oddělení TVS 

    Litomyšl                                                                                                     DDM Litomyšl 

                                  Jiří Lněnička v.r.           Horymír Kodeš v.r. 

                                      ředitel  ZŠ                 Asociace učitelů TV 

                                    Dolní Újezd                   v okrese Svitavy 
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