AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald’s ČR

PROPOZICE
McDonald’s Cup 2021 / 2022
Okresní finále
Kategorie II.

Chodová Planá
04. 05. 2022

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Pořadatel

ZŠ a MŠ Chodová Planá, Okresní štáb soutěže McDonald´s Cup,
AŠSK ČR, McDonald´s

2.

Účastníci

Přihlášená družstva

3.

Termín konání

STŘEDA 04. 05. 2022

4.

Místo konání

Stadion městysu Chodová Planá (tráva)

5.

Kategorie

„B“ kategorie II. – první stupeň ZŠ (4. – 5. třída ZŠ)
a) žáci příslušného stupně vzdělání
b) družstvo je složeno ze žáků jedné školy
c) v okresním kole povolen start mladších žáků (např. 3.
třída) za starší kategorii, v krajském kole už to povoleno
není

6.

Hosté

Zástupci městysu

7.

8.

9.

Zaslat nejpozději do 30. dubna 2022 výhradně e-mailem:
zs.chodovaplana.sekretariat@seznam.cz. V přihlášce uveďte:
Přihlášky, informace
kategorie, název školy, jméno vedoucího a kontakt na vedoucího
týmu (mobil, e-mail).
Prezence
04. 05. 2022 od 08:00 do 08:20 hodin.
V 08:30 hodin technická porada vedoucích a losování. Seznámení
Časový rozpis
s časovým rozpisem turnaje. V 08:45 hodin slavnostní zahájení a
nástup. V 09:00 hodin zahájení turnaje. Předpokládaný konec
ve 13:00 – 13:30 hodin.
Vedoucí družstva předloží při prezenci soupisku, potvrzenou
Soupisky
ředitelem školy.

10. Doprava

Vlastní (není pořadatelem organizována)

11. Finanční zajištění

Družstva startují na vlastní náklady

12. Občerstvení

Na hřišti otevřeno občerstvení – možno zakoupit z vlastních zdrojů

13. Startovné

Družstva neplatí startovné

14. Pojištění

Proti krádežím a ztrátám pořadatel pojištěn není.
Každý účastník musí mít kartu pojištěnce.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla hry

15.

Hraje se podle pravidel McDonald´s Cupu pro šk. rok 2021/2022
vydaných ústředním štábem McDonald´s Cupu. Na soupisce může
být uvedeno max. 12 hráčů /hráček/ a dva vedoucí starší 18 let
(1 musí být v pracovněprávním vztahu se školou).
Počet hráčů v poli 5+1, hraje se na polovinu fot. hřiště, tráva.
Hráči musí mít kopačky bez vyměnitelných kolíků
Střídání hráčů je hokejové. Kritéria pro určení pořadí ve skupině
podle pravidel McDonald´s Cupu:
a) družstvo, které dosáhne ve skupině nejvyšší počet bodů
b) vzájemný zápas

Herní systém
16.
Hrací doba
17. Soutěžní komise
18. Vybavení družstev

c) rozdíl skóre
d) vyšší počet vstřelených branek
e) pokutové kopy (3)
Při rovnosti bodů 3 a více týmů – minitabulka
Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající organizace.
Hraje se ve dvou skupinách, systémem každý s každým. První 4 ze
skupiny postupují do čtvrtfinále, kde se hraje pavouk 1A-4D, 2A3B, 3A-2B a 4A-1B, vítězové postupují do semifinále, jehož
vítězové hrají finále, poražení o 3. místo. Hrací doba 2 x 8 min.
Ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, zástupce družstev zvolený na
poradě vedoucích
Každé družstvo bude mít i „rozlišovací trička“ jiné barvy než má
dresy.

19. Rozhodčí

Zajistí pořadatel.

20. Ceny

Diplomy, poháry a věcné ceny zajistí DDM Stod

21. Postup

Krajské finále v Plzni.

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Za bezpečnost hráčů odpovídá v plném rozsahu vysílající škola
22. Cestovní náhrady nebudou propláceny.
Družstva startují na vlastní náklady
23. Všechna družstva jsou povinna zúčastnit se zahajovacího a závěrečného ceremoniálu.

V Chodové Plané 10. 04. 2022

Jan Ambrož
Ředitel pořádající ZŠ Chodová Planá

