Školní sportovní klub při ISŠ automobilní Brno, Křižíkova 15
ve spolupráci s okresní radou AŠSK ČR a Brněnským svazem malé kopané,o.s.pořádají

MĚSTSKÉ KOLO STŘEDOŠKOLSKÝCH HER V MALÉ
KOPANÉ
pro školní rok 2011/2012

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Pořadatel

: Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15 – garant
soutěže

Spolupořadatelé

: SŠI a spojů Čichnova a SOŠ stavební Bosonohy

Datum konání

: skupiny – úterý

15.5.2012

finále - čtvrtek 17.5.2012
Místo konání

: hřiště s umělým povrchem na Čichnové, Pražské a Srbské - finálový
turnaj na umělé trávě na Srbské

Účastníci

: studenti řádného denního studia, narození po 1. 1. 1992 a mladší
Start studentů vyššího odborného studia a žáků nižšího gymnázia (primakvarta) není dovolen.
Družstvo školy tvoří 10 hráčů a jeden pedagogický dozor.

Startovné

: 300,- Kč za družstvo, jehož vysílající škola je členem AŠSK
500,- Kč za družstvo, jehož vysílající škola není členem AŠSK

Přihlášky

: písemně do 30.dubna 2012 na adresu:
Dr. Jiří PRUDKÝ, ISŠA, Křižíkova 15, 612 00 BRNO
nebo jiri.prudky@issabrno.cz

Losování

: 10.5.2012 v učebně č.1 u recepce ISŠA Křižíkova 15 ve 14,00hod.
Při pozdním podání přihlášky a neúčasti vedoucího družstva (pedagogického
pracovníka) na losování a nezaplacení startovného tamtéž, nebude družstvo
zařazeno do soutěže !

Informace

: podá osobně nebo telefonicky garant soutěže (tel. 533433149)

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Předpis

: hraje se podle pravidel a soutěžního řádu ČMFS pro malou kopanou.
( 4 hráči v poli + brankář )

Hrací doba

: 2 x 15 min., přestávka 5 minut

Systém soutěže

: bude určen podle počtu přihlášených družstev při losování (jednotlivé skupiny
na hřištích spolupořadatelů)

Podmínky soutěže

: vedoucí družstev předloží soupisku družstva potvrzenou ředitelstvím školy,
hráči uvedení na soupisce musí mít sebou průkaz totožnosti pro případnou
konfrontaci a zdravotní kartu pojišťovny!!
- pedagogický dozor ručí za zdravotní způsobilost hráčů
- pořadatel nezajišťuje zvláštní jednorázové pojištění hráčů pro tuto akci,
případné pojistné události musí být uplatněny na vysílající škole
- družstvo bude mít jednotné sportovní úbory (nejlépe dvě sady dresů) a
vlastní míč, družstvo uvedené v zápisu o utkání jako domácí předkládá
rozhodčímu hrací míč!

-

Protesty

: protest je možno podat do deseti minut po skončení utkání hlavnímu rozhodčímu
(organizátoru) s vkladem 100,- Kč

Hodnocení

: o umístění ve skupině rozhoduje počet bodů, vzájemný zápas, rozdíl skóre,
podíl skóre, vyšší počet vstřelených branek

Ceny

: družstva na 1. – 3. místě obdrží diplomy a pohár,
odměněni budou i nejlepší hráč a brankář

Upozornění

: vedoucí družstva (pedagogický dozor) zodpovídá za správnost a úplnost
předložených soupisek i za osobní věci hráčů v šatnách, dozor končí po
předání šaten vedoucímu skupiny.

Dr.Jiří Prudký
ředitel turnaje

Filip Juda
prezident svazu MK

Mgr.Zdeněk Jadvidžák
AŠSK Brno město

