ŠSK ZŠ Kadaňská jednička ,Školní 1479, KADAŇ, DDM Šuplík Kadaň a
Okresní rada AŠŚK Chomutov
------------------------------------------------------------------------------

POŘÁDÁ

FLORBAL Cup
Okresní a městské kolo mladších dívek
Termín konání:
Místo konání:

úterý 18. 11. 2014 od 9,00 hod
Sportovní hala v Kadani

Přihlášky:

do čtvrtka 13.11. 2014 – prosím písemně
na e-mail: elisova.v@seznam.cz, info na tel. 775345460
Uveďte úplný název školy (bez zkratek), kontakt na vedoucího družstva
(jméno, telefon, e-mail). Přihlášky zaslané po termínu nebudou přijaty
od 8,15 – 8,45 hod., vedoucí družstev odevzdají soupisky účastníků
včetně vedoucích, potvrzené ředitelstvím školy

Prezentace:

Kategorie:

III kategorie - dívky 6. a 7. tříd jedné školy, nebo odpovídající ročníky
víceletých gymnázií - rok narození 03,02,01 je třeba respektovat ročník i
třídu, žák smí v daném roce startovat pouze v jedné věkové kategorii.

Pravidla :

hraje se dle pravidel ČfbU

Hrací doba

:

bude upřesněna podle počtu přihlášených družstev

Systém soutěže:

Závisí na počtu přihlášených družstev. Předpokládá se systém dvou skupin „každý
s každým“ poté křížem 1A proti 2B a 1B proti 2A

Hráčky v poli :

5 + 1 - střídání hokejovým způsobem (družstvo může mít
nejvíce 15 hráček + brankářka )

Podmínky účasti:

1) hráčky startují na soupisku potvrzenou ředitelstvím školy a
podepsanou startujícími
2) každá hráčka musí mít průkazku zdravotní pojišťovny
3) brankářka nesmí používat hokejku a je povinna mít
brankářskou přilbu + družstvo má jednotné dresy.
Dozor nad žáky:
Dozor nad žákyněmi zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže
vysílající škola. (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2)
Zdravotní a úrazové zabezpečení: Účastnice akce nejsou pořadatelem pojištěny proti
úrazům, krádežím ani ztrátám. Za zdravotní způsobilost
odpovídá vysílající škola.
Protesty:
Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 15 minut po ukončení
zápasu ředitelem soutěže s vkladem 300, - Kč. Při zamítnutí
protestu propadá vklad pořadateli.
Dne 12. 11. 2014
Mgr. Vlasta Elisová
ředitel soutěže

