
Propozice : Okresní kolo v     minifotbalu – žáci IV. kategorie
       pod patronací Okresní rady AŠSK Svitavy

Pořadatel : Středisko volného času „Tramtáryje“ Svitavy
                TJ Svitavy, oddíl kopané

  Gymnázium Svitavy
  pod patronací Okresní rady AŠSK Svitavy

Termín : úterý 9.10.2018 – 9,00 hodin
  Prezentace družstev před soutěží od 8,30 hod.

Místo : Svitavy, UMT - Svitavy – Lány (ul. Antonína Slavíčka) – přístup ulici
 mezi Kauflandem a prodejnou Barum

Přihlášky : organizátoři obvodních kol nahlásí do 3.10.2018 postupující vítězná 
  družstva škol e – mailem na adresu: skocovsky@svitavy.cz

Soupisky : družstva škol startují na společnou soupisku, na které bude uvedeno nejvýše
  12 hráčů a jméno vedoucího družstva. Bude potvrzena ředitelstvím školy
  a vedoucí družstva ji odevzdá při prezentaci před soutěží. 

Doprava : Budou vypraveny zvláštní autobusy. Podrobné informace obdrží postupující školy.
Občerstvení : pořadatel nezajišťuje, doporučujeme vzít si s sebou
Šatny : v areálu hřiště
Informace : telefonicky na čísle 737 525 576 (p. Miroslav Skočovský)

Předpis : hraje se podle pravidel malé kopané a těchto propozic
Startují : chlapci IV. kategorie narození v roce 2002, 2003, 2004 a 2005

Složení družstva : 1 brankář, 6 hráčů v poli + 5 náhradníků
Pokud se žák ročníku 2005 zúčastnil turnaje III. kategorie, tak již nesmí nastoupit.
Hrací systém : každý s každým
Podmínky účasti : hráče musí doprovázet osoba starší 18 let (pedagogický doprovod).

  Škola zodpovídá za zdravotní způsobilost žáků zúčastnit se soutěže. 

Hřiště : plocha o velikosti poloviny hřiště na kopanou
Branky          : o rozměrech 5 x 2 metry
Doba hry : 2 x 10 minut hrubého času
Pravidla : -    neplatí „ofsajd“

- střídání hráčů „hokejově“
- brankář nesmí chytit do rukou „malou domů“
- vzdálenost hráčů při přímém kopu 5 m od míče

                         -     další upřesnění v brožuře sportovních soutěží AŠSK 2018/19
Určení pořadí : a/ podle počtu získaných bodů (vítězství 3 body, nerozhodně 1 bod, porážka 0 bodu)

 Dále rozhoduje u družstev se stejným počtem bodů:
    b/ výsledek vzájemného zápasu
    c/ rozdíl branek
    d/ větší počet vstřelených branek
    e/ 3 pokutové kopy



Úbor : družstva nastoupí k zápasům v jednotných dresech. Nejsou povoleny kopačky
  s vyměnitelnými kolíky (hliníkové apod.).  Brankář bude barevně odlišený od
  svých spoluhráčů.
  Vezměte si s sebou 2 sady dresů, máte-li k dispozici a míč na rozehrání.

Postup : z obvodních kol postoupí do okresního kola vítězné družstvo, do krajského
  (regionálního) kola postoupí vítězné družstvo okresního kola

Ceny : přihlášená družstva v soutěži obdrží diplom
Různé : pořadatel si vyhrazuje právo, že v případě nutnosti upraví podmínky soutěže

Upozornění: Hráči musí mít kopačky s lisovanými špunty nebo turfy, které jsou čisté. 
Doprovod musí mít sportovní obuv, se kterou může vstupovat na UMT. (Nikoliv obuv, ve 
které přijde) Jedná se o opatření související s provozním řádem hřiště.

Svitavy 24.9.2018 

Miroslav Skočovský Dis,v.r.   Bc. Ondřej Komůrka, v.r.
oddělení TVS   ředitel
SVČ Svitavy   SVČ Svitavy


