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Okresní kolo soutěže

Kraj

Karlovarský kraj

Pořadatel - okres

Z pověření OR AŠSK ČR, okres Karlovy Vary

Pořadatel - technicky
zajišťuje

OA, VOŠ CR a JŠ Karlovy Vary

Termín - od

9.5.2018

Termín - do

10.5.2018

Místo

fotbalový stadion
Karlovy Vary-Drahovice

Kategorie

SŠ - kat. V. Ročníky narození - 2002, 2001, 2000, 1999, 1998.

Příhlášky zasílejte do

4.5.2018

Přihlášky zasílejte na
adresu

portál Karlovarského kraje
www.kvkskoly.cz/souteze

Prezence

7:30-7:45 hodin, v den a na místě konání, předložit soupisku s podpisem
ŘŠ a s razítkem školy, karty ZP a OP všech hráčů,

Dozor nad žáky

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

Rámcový časový pořad

7:45-7:55 hodin-porada vedoucích družstev;
7:55 hodin-nástup, zahájení,
5 minut po skončení posledního zápasu vyhlášení výsledků,

Účastnický příspěvek

Členové AŠSK ČR neplatí -nečlenové AŠSK ČR platí za každé družstvo
400 Kč. -doklad o zaplacení předložit při prezenci

Finanční náležitosti

Družstva startují na vlastní náklady

Zdravotní zabezpečení a
úrazové pojištění

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 sebou musí mít průkazku zdravotní pojišťovny.

Podmínky účasti

Soutěž je řízena podle všeobecných podmínek AŠSK ČR. V družstvech
mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým omezením,
zapsaní na soupisce potvrzené ředitelem školy. Za zdravotní způsobilost
odpovídá vysílající škola. Hráči s sebou musí mít kartičku zdrav.
pojišťovny. Každé družstvo musí mít 2 sady dresů nebo1x rozlišovací
dresy odlišné barvy s čísly (čísla uveďte na soupisce do kolonky
poznámka), vlastní míč na rozcvičení, chrániče holení.

Další podmínky
Soutěžní komise - ředitel
soutěže

Mgr. Jiří Nídl

Soutěžní komise - hlavní
rozhodčí

bude určena na technické poradě

Protesty

Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 20 minut po skončení zápasu
s vkladem 300 Kč.
Při zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli

Losování
Hrací doba

2 x 20 minut, přestávka 5 minut

Ceny

První tři družstva poháry a medaile

Doprava

na vlastní náklady účastníků

Poučení

Družstva jsou povinna účastnit se zahájení a vyhlášení výsledků. Při
nedodržení této podmínky budou družstva hodnocena mimo soutěž.
Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat
neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže
vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit
pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.

Různé

Nebrat sebou cenné věci - šatny jsou pouze průchozí. Doporučujeme
hodinky, peněženky, mobily atd. nechat u vedoucího družstva.)

Ředitel soutěže: Mgr. Jiří Nídl
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