AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald’s ČR

PROPOZICE

McDonald’s Cup 2017/2018
Krajské finále
kategorie A

Praha
15.5.2018
Záštitu nad tímto krajským finále převzala primátorka hl. města Prahy
Mgr. Adriana Krnáčová

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Pořadatel

Krajský štáb soutěže McDonald´s Cup, Krajská rada AŠSK ČR
Kraje Praha,p.s., Pražský FS, McDonald´s ČR,
ZŠ a MŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic

2.

Účastníci

Vítězná družstva z kvalifikace Prahy v kategorii A

3.

Termín konání

Uterý,15. května 2018

4.

Místo konání

TC Sparty Praha - Strahov

5.

Kategorie

A: I.st.ZŠ – mladší děti - ročník 2011,2010,2009,2008
a) žáci příslušného stupně vzdělání
b) žáci příslušného roku narození
c) družstvo je složeno ze žáků jedné školy
d) žák smí v daném školním roce startovat pouze
v jedné věkové kategorii
Zaslat nejpozději 11.5.2018 na adresu: Ivana Černohorská,
ivce@email.cz,mobil 604714096.
Bez soupisky - tu přinést s sebou
7:45 - 8:00 v místě konání.
Družstvo předloží soupisku potvrzenou razítkem školy a
podepsanou ředitelem školy.

6.

Přihlášky

7.

Prezence

8.

Finanční zajištění

Družstvo startuje na vlastní náklady.

9.

Doprava

Pořadatel nezajišťuje.

10.

Ubytování a
stravování

Pořadatel nezajišťuje.

11. Občerstvení

Pitný režim a občerstvení v průběhu turnaje zajišťuje
McDonald´s ČR .

12. Startovné

Družstva neplatí startovné.
Zdravotní službu zajišťuje pořadatel.

13. Zdravotník

Všichni hráči a hráčky krajského finále jsou pojištěni proti úrazům
při soutěži od České podnikatelské pojišťovny ( ČPP). Podmínkou
pro případné plnění je uvedení hráče na soupisce krajského finále.
Proti krádežím a ztrátám pořadatel pojištěn není.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

14. Předpis

Hraje se podle pravidel McDonald´s Cupu pro školní rok
2017/2018 vydaných OVT. Na soupisce může být celkem 14 hráčů
a dva vedoucí starší 18 let/učitelé, trenéři, rodiče/. Střídání hráčů je
hokejové.
Ostatní fanoušci, rodiče, děti nesmějí vstupovat na hrací plochu.

15. Herní systém

Hraje se ve dvou skupinách se čtyřmi účastníky, systémem každý

16. Hrací plocha
17. Vybavení družstev

s každým,7 + 1.První dva ze skupin hrají křížem o postup do
finále, ostatní o další pořadí. Hrací doba 2x12minut.
Tréninková hřiště s umělou i přírodní travou.
Kopačky bez vyměnitelných kolíků.
Družstvo musí mít dvě sady dresů odlišné barvy nebo alespoň
k hlavním dresům rozlišováky jiné barvy.

18. Rozhodčí

Zajistí Pražský fotbalový svaz.

19. Ceny

Diplomy, poháry a věcné ceny věnuje McDonald´s ČR – zajistí
Agentura IMA.

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
20.
21.

Cestovní náhrady nebudou propláceny.
Všechna družstva jsou povinna zúčastnit se zahajovacího a závěrečného ceremoniálu.
Za pořádek v šatnách i na tribunách zodpovídají vedoucí družstev.

22. Dopravní dispozice

Autobusová zastávka Strahov – 143,149,176,191

D. PROGRAM
7:45 – 8:00 – prezence
8:15 – technická porada vedoucích družstev
8:30 – slavnostní nástup družstev
8:45 – zahájení turnaje čestným výkopem
utkání ve skupinách
11:00 – utkání o pořadí
12:00 – finále a utkání o konečné umístění
12:30 – slavnostní nástup a vyhlášení výsledků
Doprovodný program dle nabídky agentury
V Praze dne 16.3.2018

Mgr. Ivana Černohorská, ředitelka turnaje
předsedkyně KR AŠSK ČR Kraje Praha

PŘIHLÁŠKA/okopírovat a poslat mailem pořadateli na ivce@email.cz/
Přihlašuji družstvo ZŠ.......................................................................................
v kategorii..............................................na krajské finále McDonald´s Cupu.
Vedoucí družstva: Jméno a příjmení....................................................................
mobil..................................,e-mail.........................................................................
Datum

Podpis

.................

.................................

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název, datum a místo konání akce

Věková
kat.

Školní k. Okrskové k. Okresní k.
Krajské k.
Kvalifikace
Název školy (ŠSK )
Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon

Vedoucí, trenér (jména)

Poř.
číslo

Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon

Soutěžící
(příjmení, jméno)

Rok narození

Třída

chlapci/dívky

Republikové finále

ROK
NAROZENÍ
Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
V ______________________

dne: __________

Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku
a nikdo z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.

Razítko a podpis ředitele školy
Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR

registrační číslo klubu AŠSK ČR

Čestné prohlášení zúčastněné školy, že:
(nehodící se škrtněte)
JE
NENÍ

