


Všeobecná ustanovení 
 
1. Pořadatel z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá OR AŠSK Ústí nad 

Orlicí, fotbalový oddíl TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve spolupráci se ZŠ Bří. 
Čapků v Ústí nad Orlicí 

 
 
2. Adresa pořadatele  OR AŠSK ČR Ústí nad Orlicí, Mgr. Jana Kaplová 

Zborovská 937, 56201 Ústí nad Orlicí; mobil 606 461 475 
e-mail: kaplova.jana@zsbcuo.cz  

     
Roman Langer – tajemník soutěže 

  mobil: 777 269 239 
  e-mail: info@eurookna-cernymost.cz  
  
     Vladimír Chudý – sportovní ředitel 
     mobil: 604531056 
     e-mail: manager@sporthotel-tichaorlice.cz   
 
3. Termín konání  středa 27. května - čtvrtek 28. května 2015  
  
4. Místo konání   Ústí nad Orlicí - fotbalový areál Jiskra Ústí nad Orlicí 
    travnaté hřiště / umělá tráva za nepříznivého počasí  
 
5. Kategorie   IV. kategorie – starší žáci a žákyně 

žáci II. stupně ZŠ narození (1998, 1999, 2000, 2001), tercie a kvarty  
    osmiletých gymnázií, primy a sekundy šestiletých gymnázií  
   

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky: 
1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy 
2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy 
3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené 

soutěži 
4. Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze 

v jedné věkové kategorii  
 

Všechny čtyři podmínky musí být splněny zároveň ! 
 
6. Organizační výbor Jana Kaplová, ředitelka soutěže 
  Vladimír Chudý, sportovní ředitel  
  Roman Langer, tajemník soutěže  
  Josef Čurda, garant Sportu AŠSK ČR 
  Josef Čurda a Alena Ďurišová, prezence 

Hana Jelínková, hospodář 
 Naďa Prokůpková, hospodář za AŠSK ČR  
  Vladimír Chudý, ubytování 
  Romana Zdvořilá, stravování 

IMA Production s.r.o., produkce 
  zdravotní služba ČČK 

  Zdenek Franz, správce hřiště 
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7. Čestné předsednictvo 
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje 
Petr Hájek, starosta Ústí nad Orlicí 
Luboš Mikyska, MěÚ ÚO, vedoucí odboru školství  
Luboš Straka, viceprezident AŠSK ČR 
Ladislav Petera, generální sekretář AŠSK ČR 
Filip Patlevič, předseda krajské rady AŠSK ČR  
Luboš Bäuchel, předseda KR ČUS Pardubického kraje 

     Roman Vonášek, garant za FAČR 
Michal Blaschke, FAČR – Pardubického kraje 
Roman Langer, sponzor akce  

  
8. Přihlášky zasílejte na adresu pořadatele písemně nebo e-mailem na 

manager@sporthotel-tichaorlice.cz do středy 19. května 2015 na 
předtištěném formuláři AŠSK (příloha č. 1). V přihlášce uveďte přesný 
název školy s přesnou adresou (bez zkratek) PSČ, jméno kontaktní 
osoby s telefonním číslem mobilu a e-mailem. Přihláška musí být 
potvrzena ředitelem školy. 

 
9. Účastníci   vítězové kvalifikačních skupin A, B, C, D, E a družstvo pořadatele 
 
10. Účastnický poplatek neplatí se.  
 
11. Prezence 27. května 2015 od 10:00 do 12:00 v areálu Sporthotelu Tichá Orlice 

 
Povinná dokumentace družstev: 
a)  2 x originál definitivní soupisky družstva potvrzené ředitelem školy 

(včetně čísel obou sad dresů, příloha č. 2) 
b) zdravotní průkazky pojištěnce – hráčů (+ jejich kopie) nebo seznam 

družstva s uvedením ZP, evidenčního čísla a data narození. 
 

12. Finanční zabezpečení účastníků RF  
členům i nečlenům AŠSK ČR je hrazeno stravování, ubytování a 
jízdné.  

 
13.  Jízdné bude proplaceno takto:  

a) zlevněné jízdenky pro skupiny v plné výši; 
b) jiné jízdenky (nezlevněné) v ceně zlevněných skupinových jízdenek; 
c) při použití jiného dopravního prostředku než veřejné hromadné 

dopravy bude účastníkům proplacen příspěvek na dopravu v ceně 
zlevněné jízdenky pro skupinu na dané trase druhou třídou ČD nebo 
příspěvek ve výši autobusové jízdenky, a to vždy ten příspěvek, který 
bude cenově výhodnější pro poskytovatele náhrad. Příspěvek bude 
stanoven na základě porovnání kalkulace skupinové jízdenky ČD a 
autobusové jízdenky, kterou účastníci případně předloží. Potvrzení o 
vzdálenosti v km z místa působnosti ŠSK do místa konání soutěže je 
účastník povinen předložit poskytovateli náhrad jízdného (pořadateli 
RF). 

  
14. Doprava do místa konání  

vlakem: na hl. trati Praha – Ústí nad Orlicí – Ostrava  
- výstup na hlavním nádraží v Ústí nad Orlicí, z vlakového nádraží pěšky 
(2 km směr Sporthotel) k areálu FO. 
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- účastníci RF nahlásí organizátorům způsob dopravy  
 

15. Ubytování  ubytování družstev a vedoucích – Sporthotel Tichá Orlice  
  
16. Stravování oběd, večeře, snídaně – restaurace Sporthotel Tichá Orlice + balíček na 

cestu (28. 5. 2015) 
 
17. Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola!!! 
    (vyhláška MŠMT č.55/2005 § 7, odst. 2). Vedoucí družstev odpovídají 
    po celou dobu konání RF v Ústí nad Orlicí za bezpečnost a chování všech 
     členů výpravy.  
 
18. Úrazové pojištění účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných asociací nejsou 

pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám. Výkonný výbor AŠSK ČR 
doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové 
pojištění. Dále doporučuje, aby v případě pojistné události využili 
možnosti zákonného pojištění žáků ZŠ. 
 

Technická ustanovení 
 
1. Podmínky účasti soutěž probíhá podle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR a 

těchto propozic; 
startovat mohou pouze žáci příslušné školy (viz. bod 5 propozic), kteří 
budou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy; 
vedoucí družstva zodpovídá za zdravotní způsobilost hráčů; 
v případě změny hráčů na soupisce je vedoucí mužstva povinen 
předložit aktuální soupisku potvrzenou ředitelem školy i s čísly hráčů 
při prezenci ve dvou vyhotoveních. 

 
2. Materiální zabezpečení  

každé družstvo musí mít 2 sady dresů rozdílných barev s čísly, trenýrky, 
stulpny a míč na rozcvičení;  
Je povinností hráčů mít chrániče holení. Hráč musí mít obuv určenou 
pro kopanou, nesmí mít kopačky s vyměnitelnými kolíky. Barvy dresů 
s čísly hráčů uveďte na přihlášce a odevzdejte při prezenci.  

 
3. Hrací míče zajišťuje pořadatel 
  
4. Technická porada proběhne v restauraci na hřišti v Ústí nad Orlicí 27. 5. 2015 v 12:30 

hodin před slavnostním zahájením a 27. 5. 2015 v 21:30 hodin ve 
Sporthotelu Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí. 

     Technická porada je povinná alespoň pro 1 vedoucího družstva!  
 
5. Rozhodčí jsou pořadatelem zabezpečeni z řad oficiálních rozhodčích FAČR; 
  na každý zápas je delegována dvojice rozhodčích. 
 
6. Soutěžní komise sportovní ředitel 
     garant fotbalu AŠSK ČR 
     garant soutěže za FAČR 

hlavní rozhodčí 
1 zástupce družstev zvolen na technické poradě  

 



7. Protesty protest podává vedoucí družstva písemně pouze do 10 minut po 
skončení zápasu řediteli soutěže se vkladem 300,-Kč. V případě 
zamítnutí propadá vklad pořadateli. O protestech rozhodne soutěžní 
komise. 

 
8.  Startující družstvo má maximálně 12 hráčů + 2 vedoucí; 2 sady dresů různé barvy 

s čísly; 
Alespoň jeden vedoucí musí být v pracovně právním vztahu s vysílající 
školou.   

 
9. Pravidla hraje se podle pravidel minifotbalu FAČR platných od 1. 7. 2005, 

soutěžního řádu AŠSK ČR a následných upřesnění: 
- počet hráčů 6 + 1 
- klesne-li počet hráčů v poli pod 4, utkání končí  
- velikost branky 5 x 2 m 
- ofsajd neplatí 
- zahrání rukou brankaře mimo pokutové území – penalta 
- střídání hráčů hokejovým způsobem ve vymezeném prostoru 
- při zahrávání volných kopů musí stát hráč soupeře 5 m od míče 
- při zahrávání rohového kopu musí stát hráči soupeře 3 m od 

brankáře 
- kop od branky je buď výhozem, nebo výkopem míče ze země, hráči 

soupeře musí být mimo pokutové území 
- „malá domů“ a hra brankáře po „malé domů“ jako ve velkém 

fotbalu 
- velikost míče 5 
- míč rozehraný brankářem může spoluhráč převzít v celém prostoru 

hřiště 
- vyloučení jako ve velkém fotbalu 
- hrací doba 2x 20 min. + 5 min přestávka mezi poločasy 

 
10.  Systém soutěže dle termínového kalendáře 2014/2015 jsou družstva rozdělena do dvou 

tříčlenných skupin. Ve skupinách hraje každý s každým. 
 
Postup: první dva ze skupiny postupují do semifinále, hraje se 
„křížem“; družstva na 3. místě ve skupině si zahrají o 5. místo;  
poražení v semifinále hrají o celkové 3. místo, vítězové o 1. místo. 

 
 

     O pořadí ve skupinách rozhoduje: 
1. počet bodů: výhra – 3 body, při remíze se kopou pokutové kopy dle 

pravidel FAČR, vítěz rozstřelu získá do tabulky 2 body a poražený  
1 bod 

2. vzájemné utkání 
3. rozdíl skóre ze všech utkání  
4. vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání 
5. pokutové kopy dle pravidel FAČR 
V případě nerozhodného výsledku v utkáních o pořadí se hned kopou 
pokutové kopy dle pravidel FAČR. 

 
 
 
  



11. Skupiny   pro skupiny I, II platí: 
 

Skupina I:     Skupina II:  
  1. vítěz kvalifikační skupiny D  1. vítěz kvalifikační skupiny E 
  2. vítěz kvalifikační skupiny A  2. družstvo pořadatele F  
  3. vítěz kvalifikační skupiny B  3. vítěz kvalifikační skupiny C 
 
12. Ceny první tři družstva obdrží medaile, poháry a diplomy SLZŠ. Všechna 

družstva obdrží diplomy za umístění. Současně bude vyhlášen nejlepší 
hráč, střelec a brankář. 

 
13. Občerstvení základní pitný režim bude zajištěn pořadatelem; další občerstvení je 

možno zakoupit v prostorách sportovního areálu. 
 
14. Zdravotní služba zajištěna pořadatelem 
  
 
Důležité upozornění: 
 

1. Povinností družstev je zúčastnit se zahajovacího i závěrečného 
ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku bude tým 
hodnocen mimo soutěž! 

2. 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. 

3. Pokud se nominované družstvo za kraj nedostaví na RF bez 
písemné, prokazatelné omluvy zaslané nejpozději 3 dny před 
konáním RF (poštou, e-mailem) a příslušný kraj nepošle náhradu, je 
původně nominované družstvo povinno uhradit pořadateli náklady 
spojené s přípravou jeho startu. 

 
Poznámka: V rámci navázání pěkných sportovních a přátelských 
vztahů se doporučuje účastníkům RF připravit si pro všechny 
soupeře na turnaji upomínkové předměty na výměnu (např. před 
utkáním). 

 
 
 
Za organizační výbor:  Jana Kaplová – ředitel RF 

Vladimír Chudý – sportovní ředitel 
   Roman Langer – hlavní organizátor  
  Petr Falta – ředitel ZŠ Ústí nad Orlicí Bří. Čapků 
 
 
 
      
   

Josef Hostinský 
metodik AŠSK ČR 

Josef Čurda 
garant fotbalu AŠSK ČR 

Roman Vonášek 
garant FAČR 

 
 



 
 
R Á M C O V Ý    Č A S O V Ý    P R O G R A M 
 
Středa – 27. 5. 2015 
 
10:00–12:00  prezence a ubytování ve Sporthotelu Tichá Orlice  
11:00–12:15  oběd v restauraci Sporthotel Tichá Orlice  
12:30–13:00  I. technická porada  
13:30 slavnostní zahájení 
14:30 první dvojutkání ve skupinách 
15:30  druhé dvojutkání ve skupinách 
16:30 třetí dvojutkání ve skupinách  
17:30–18:30 večeře v restauraci Sporthotelu Tichá Orlice  
18:30–19:30  návštěva ZŠ, přijetí u starosty – Hernychova Vila, pouze VIP a hosté 
19:00–21:30  doprovodný program pro zúčastněná družstva  
21:30–00:00  II. technická porada / společenský večer pro organizátory a vedoucí 

družstev  
  
Čtvrtek - 28. 5. 2015 
 
8:00–9:00 snídaně v restauraci Sporthotelu Tichá Orlice 
10:00 semifinále 1. z I. – 2. z II.  

semifinále 2. z I. – 1. z II.  
11:00 zápas o 5. místo  

3. z I. – 3. z II.  
12:00  zápas o 3. místo – poražení semifinalisté  
13:00 finále – vítězové semifinále  
14:30 slavnostní ukončení Republikového finále – předání cen 
15:00  odjezd účastníků  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

Název, datum a místo konání akce 

MINIFOTBAL SLZŠ 
O Pohár ministra školství 

RF AŠSK ČR - Ústí nad Orlicí - 27.-28.5. 2015 
 

Věková 

kat. 

chlapci 

 

IV.  

Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské k. Kvalifikace Republikové finále 

Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail 

  

 
 

Vedoucí, trenér 

(jména) 

Adresa (ulice, psč, obec)  

 Rok narození 

  

   

 

Poř. 

číslo 

 

 

Soutěžící ( příjmení, jméno ) 

  

  

 Rok narození 

 

 

 Třída 

Barva 1.+2. dresu  

čísla hráčů, kap. 

 1.  2. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
 

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      
 

  

   

 Čestné prohlášení zúčastněné školy, že: 

 (nehodící se škrtněte) 

 JE   členem AŠSK 

 

 

 

 

          



 registrační číslo klubu AŠSK ČR   NENÍ  
 

3. 

 


