AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald’s ČR

21. ročník

McDonald’s Cup 2017/18
PROPOZICE
krajského finále

Královéhradeckého kraje
záštitu převzal hejtman Královéhradeckého kraje
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Jičín
17. květen 2018

PROPOZICE
krajského finále 21. ročníku McDonald´s Cupu
Pořadatel:

Krajský štáb McDonalds Cup Královéhradeckého kraje
Krajská rada AŠSK ČR Královéhradeckého kraje

Ředitel soutěže:

Josef Čurda

Sportovní ředitel:

Milan Smolík

Technický ředitel:

Jan Míl

Čestné předsednictvo: PhDr. Jiří Štěpán,Ph.D.
JUDr. Jan Malý
Jana Rychterová
MUDr. Petr Krykorka
Jan Šotek

-

hejtman Královéhradeckého kraje
starosta města Jičín
vedoucí pobočky ČPP Jičín
předseda FO TJ Jičín
předseda OFS Jičín

Termín konání:

17. květen 2018 (čtvrtek)

Místo konání:

Městský stadion Jičín

Technické zázemí:

Sportovní zařízení města Jičín

Kategorie:

A.kateg.I ( 1.st. ZŠ) mladší děti roky narození 2008 - 2011
B kateg.II.(1.st.ZŠ) starší děti roky narození 2006 – 2008
Mohou startovat:
a) žáci příslušného stupně vzdělávání
b) žáci příslušného roku narození
b) žák smí v daném školním roce startovat v jednom postupovém
kole pouze v jedné pouze věkové kategorii !!!
c) družstvo je složeno ze žáků jedné školy

Startují:

Vítězové okresních kol Královéhradeckého kraje, kteří budou
v termínu přihlášeni

Přihlášky:

Pouze písemně nebo elektronicky na adresu: Josef Čurda,
Achátová 1702, 509 01 Nová Paka
e-mail: josef.curda@centrum.cz,
uveďte kontakt na vedoucího družstva: mail; mobilní telefon
Uzávěrka přihlášek je 11.května 2018
Později došlé přihlášky NEBUDOU přijaty

Informace:

Na telefonním čísle:

Časový rozpis:

Prezence družstev:
8:00-8.45
Technická porada:
8:50
Nástup družstev-zahájení:
9:15
Zahájení turnaje:
9:45
Závěr, vyhlášení výsledků:
15.00
Časový pořad a rozlosování utkání obdrží vedoucí při prezenci

736 786 907

Soupisky:

Vedoucí družstva předloží při prezenci soupisku, potvrzenou
ředitelstvím příslušné školy ., řádně vyplněnou ve všech bodech.
Pokud tak neučiní, nebude družstvo do soutěže zařazeno
Každá soupiska je originál. Škrtání a doplňování v ní není přípustné.
Každá změna na soupisce musí být potvrzená ředitelem školy.

Doprava:

Na vlastní náklady – pořadatel nezajišťuje

Občerstvení:

Pitný režim zajišťuje společnost McDonald´s ČR
Bude otevřen kiosek s možností zakoupení základního sortimentu

Startovné:

Nebude vybíráno

Pravidla hry:

Hraje se podle pravidel McDonald´sCup pro 21. ročník str. 14. a 15.
a ustanovení propozic tohoto KF
Počet hráčů: v poli 7+brankář, celkově na soupisce může být uvedeno
maximálně 14 hráčů, střídání je hokejové (hráč nejprve opustí hřiště)

Hrací systém:

Kategorie „A“ jedna skupina s 5 účastníky
Kategorie „B“ jedna skupina s 5 účastníky
V obou kategoriích se hraje systém „každý s každým“

Hrací doba:

2x10 minut; přestávka jen na výměnu stran

O konečném pořadí rozhoduje:
1. počet bodů (3 za vítězství, 1 za remízu)
2. vzájemný zápas při rovnosti bodů 2 družstev (při remíze: rozdíl branek ze všech utkání
ve skupině, větší počet vstřelených branek)
3. při rovnosti bodů 3,4 družstev – minitabulka z jejich vzájemných utkání a v ní:
počet bodů, rozdíl branek, větší počet vstřelených branek
při shodě těchto kriterií střelba pokutových kopů (5) dle pravidel FAČR (náhlá smrt)
4. větší rozdíl branek
5. větší počet vstřelených branek
Soutěžní komise:

Předseda KŠ McDCup, PTM KFS Hradec Králové, hlavní rozhodčí,
zástupce družstev zvolený na poradě vedoucích družstev

Vedoucí družstev:

Maximálně 2 osoby starší 18 let, z nichž 1 musí být v pracovněprávním
vztahu se školou. Odpovídají za kázeň a bezpečnost hráčů a jejich
zdravotní stav. Zajistí, aby se hráči nerozcvičovali na atletické dráze a
sektorech pokrytých umělým povrchem

Protesty:

Do 30 minut po zjištěné skutečnosti; pouze písemně s vkladem 200,Kč, který po zamítnutí propadá

Rozhodčí:

Zajistí pořadatel ve spolupráci s KFS Královéhradeckého kraje

Ceny:

Diplomy, poháry a věcné ceny zajišťuje v plném rozsahu společnost
McDonald´s ČR, s.r.o. a partneři projektu PUMA, Sportisimo
Budou odměněni:střelec Nejrychleji vstřeleného gólu; Nejlepší střelec;
KŠ McDC ocení: nejlepšího/nejužitečnějšího hráč, nejlepšího brankáře

Pojištění:

Účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných AŠSK ČR nejsou
pojištěni proti krádeži a ztrátám. VV AŚSK doporučuje účastníkům
uzavřít zvláštní pojistku, nebo využít pojistky školy.
Bezpečnost: Za bezpečnost hráčů odpovídá v plném rozsahu vysílající
škola (vyhláška MŠMT ČR č.5/2005 § 7, odst. 2)

Zdravotní zajištění:

Pořadatel v případě potřeby zajistí základní předlékařské ošetření.
Všichni hráči a hráčky krajského finále jsou od České podnikatelské
pojišťovny (ČPP) pojištěni proti úrazům vzniklých při soutěži.
Podmínkou pro případné plnění je uvedení hráče/hráčky na soupisce
družstva startujícího v krajském finále.
Hráči musí mít sebou kartičku své zdravotní pojišťovny

Šatny:

Každé družstvo bude mít vlastní šatnu v nově vybudovaném komplexu.
Protože některé šatny jsou v 1. patře, musí účastníci zvýšenou
měrou dbát na bezpečnost.

Hrací plocha:

Hraje se na přírodní trávě. V případě nepříznivého počasí se využije
hřiště s umělou trávou.

Výstroj:

Družstva musí mít 2 barevně odlišné sady drezů (případně 1 sadu
„rozlišováků“ odlišné barvy); vlastní míč na rozcvičení.
Hráči musí mít chrániče holení.
Není povolena obuv s koženou podrážkou a vyměnitelnými kolíky
Brankář musí mít odlišnou barvu drezu od barvy drezu svých
spoluhráčů.

Upozornění:

Vedoucí družstev zabezpečí, aby hráči v době volna nevstupovali
do vymezeného prostoru stadionu a nenarušovali průběh turnaje.
Doprovodný program:
V přilehlých prostorách budou připraveny doplňkové soutěže pro diváky a nehrající družstva
ve fotbalových dovednostech.
Reklamní a zabezpečovací servis:
POSTUP:

Agentura IMA Production s.r.o.

Vítězné družstvo v kategorii „B“ má právo startovat na

Svátku fotbalu 29.-30. května 2018
Ústí n. Labem – Městský stadion

Všechna družstva jsou povinna zúčastnit se zahajovacího a závěrečného
ceremoniálu
Josef Čurda
ředitel soutěže

