Florbal Cup 2014/2015 - kategorie III. A IV.

PROPOZICE
okrsková kola
A/ Všeobecná ustanovení
Pořadatelé:
Skupiny:
Termíny:
Kategorie:

Přihlášky:

Soupisky:

Prezence:

Dozor nad
žáky:
Zdravotní
zabezpečení
a úrazové
pojištění:

OR AŠSK Chomutov
ZŠ Březno (garant p. Vlach)
ZŠ Březno (4 školy - jeden postupující) – ZŠ Perštejn, ZŠ Strupčice, ZŠ
Udlice.
4. 12. 2014 Březno
III. mladší žáci
1.) 6. - 7. ročník ZŠ.
2.) ročníky narození 2003, 2002, 2001
3.) žáci jedné školy
- přičemž všechny tři podmínky musí být splněny současně
IV. starší žáci
1.) 6. - 7. ročník ZŠ.
2.) ročníky narození 1999, 2000, 2001
3.) žáci jedné školy
- přičemž všechny tři podmínky musí být splněny současně
Zasílejte do pondělí 1. prosince 2014 do 14.00 hodin
na e-mail: zs.brezno@tiscali.cz, info na tel. 608 282 111
Uveďte úplný název školy (bez zkratek), kontakt na vedoucího družstva
(jméno, telefon, e-mail). Přihlášky zaslané po termínu nebudou přijaty.
Soupiska musí být potvrzena ředitelem vysílající školy. Vyplňte
všechny údaje. Bez řádně vyplněné soupisky nebude družstvo do
soutěže zařazeno.
V den konání od 7.30 do 8.00 v místě konání – nebo dle domluvy s
ředitelem soutěže podle času zahájení vašeho prvního utkání.
Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže
vysílající škola.
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani
ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální
úrazové pojištění. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola.
Účastníci musí mít sebou průkazku zdravotní pojišťovny.

B/ Technické ustanovení
Podmínky
účasti:
Materiální
zabezpečení:
Soutěžní
komise:
Protesty:

Pravidla:
Systém soutěže:
Hrací doba:

Postup:
Rozhodčí:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR.
V družstvech mohou startovat pouze hráči příslušné školy s věkovým
omezením, kteří jsou na soupisce potvrzené ředitelem školy.
Družstvo musí mít sadu dresů. Hráči musí mít vhodnou obuv do
tělocvičny, která nezanechává na podlaze „znečištění“.
ředitel soutěže
hlavní rozhodčí
zástupce účastníků
Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 15 minut po ukončení zápasu
ředitelem soutěže s vkladem 200 Kč. Při zamítnutí protestu propadá vklad
pořadateli.
Hraje se dle pravidel florbalu a soutěžního řádu AŠSK ČR.
Závisí na počtu přihlášených družstev.
Doporučený čas - 2 x 10 minut
(záleží na počtu družstev, pořadatel má právo změny)
poslední minuta utkání čistý čas. 1minuta přestávka mezi poločasy,
oddechový čas 1x 30 sec. za zápas.
Vítězové okrskových kol postupují na okresní kolo, které se bude konat
17. 12. 2014 ve sportovní hale v Chomutově.
Zajišťuje pořadatel ve spolupráci s OR AŠSK Chomutov

V Chomutově 20. 11. 2014

Mgr. Michal Vlach
ředitel turnaje

