OR AŠSK a DDM Chomutov
Vás srdečně zvou na

„Okresní finále ve florbalu základních škol“
v Městské sportovní hale v Chomutově
CHLAPCI – III. a IV. kategorie
A/ Všeobecná ustanovení
Termín konání:

středa17. 12. 2014

Místo konání:

ZŠ Jirkov, Krušnohorská ul. (hala)

Kategorie:

vítězové okrskových kol - Chomutova, Jirkova, Kadaně a vesnických škol.
a/ mladší žáci 6 - 7. roč. (nar. 2003, 2002, 2001), nesmí startovat žáci z nižších ročníků.
b/ starší žáci 8 - 9. roč. (nar. 2001, 2000, 1999), nesmí startovat žáci z nižších ročníků.

Program turnaje:

od 8,30 – 12, 00 hod mladší žáci – kategorie: III.
od 12,30 - 16,00 hod starší žáci – kategorie: IV.

Pravidla:

hraje se podle pravidel florbalu – 5 + 1

Prezentace:

od 8,00 hod ve Sportovní hale (mladší žáci) od 12,00hod (starší žáci).

Startovné:

200 Kč, školy, které jsou členy AŠSK ČR, startovné neplatí.

Ředitel turnaje:

Mgr. Jiří Olišar

Soupisky:

Na předepsaném formuláři vzor č. 1 odevzdá vedoucí družstva při prezenci.
Soupiska musí být potvrzena ředitelem vysílající školy. Vyplňte všechny údaje.
Bez řádně vyplněné soupisky nebude družstvo do soutěže zařazeno. Dresy s čísly.

Dozor nad žáky:

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola. (Vyhláška
MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2)

Zdravotní zabezpečení
a úrazové pojištění:
Účastnici akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám.
Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci musí mít sebou průkazku zdravotní
pojišťovny.

B/ Technické ustanovení
Podmínky účasti:

Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR. V družstvech mohou startovat
pouze hráči příslušné školy s věkovým omezením, které jsou na soupisce potvrzené ředitelem
školy.

Soutěžní komise:

ředitel soutěže: Mgr. Jiří Olišar
hlavní rozhodčí: Martin Bocian

Systém turnaje:

týmy byly nalosovány do tříčlených skupin, v dalším průběhu turnaje sehrají týmy, které
se umístily na třetím místě ve skupinách zápas o 5. - 6. místo, první a druhé týmy ze
skupin hrají semifinále a dále zápasy o umístění.

Hrací doba:

Doporučený čas - 2 x 7 minut poslední minuta utkání čistý čas – nebude využito při skoré o dva
a více gólů, 1 minuta přestávka mezi poločasy, oddechový čas 1x 30 sec. v poločase.

III. kategorie – žáci 6. – 7. tříd – mladší žáci - od 8,30 hod.







ZŠ Chomutov, Školní ul.
ZŠ Radonice
ZŠ Jirkov, Krušnohorská ul.
ZŠ Chomutov, Hornická ul.
ZŠ Kadaň, Chomutovská ul.
ZŠ Kadaň, Na Podlesí

IV. kategorie – žáci 8. – 9. tříd – starší žáci - od 12,30 hod.







ZŠ Chomutov, Hornická ul.
ZŠ Jirkov, Studentská ul.
ZŠ Chomutov, A. Heyrovského
ZŠ Březno
Gymnázium Kadaň
ZŠ Kadaň, R. Koblice

Vítězná družstva se zúčastní 14. 1. a 21. 1. 2015 krajského finále v Teplicích.

V Chomutově dne 12. 12. 2014
Zpracoval
Mgr. Nobst Pavel
OR AŠSK Chomutov

Ředitel soutěže
Mgr. Jiří Olišar

