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P R O P O Z I C E 
 

A. Všeobecná ustanovení 

 
Pořadatel:               Z pověření VV AŠSK pořádá SKOK J. Hradec, z.s., OR AŠSK  

J. Hradec a KR AŠSK Jihočeského kraje  

 

Termín konání:       pondělí 10. a úterý 11. dubna 2017 
 

Místo konání:   Fotbalový stadion Piketa Jindřichův Hradec    

            (J. Hradec, Na Piketě 912)  
 

Povrch trávníku typu SOCCER PRO je tvořen pogumovanou 

polypropylenovou tkaninou tloušťky 2 mm s vetkaným PP vláknem.  

Vsyp je proveden  křemičitým pískem a gumovým granulátem do 

výšky o 10 – 15 mm nižším, než je délka vlasu.  

Pohyb na hřišti povolen výhradně ve sportovní obuvi, nebo v 

kopačkách s litou podrážkou a krátkými gumovými špunty.  

Je zakázáno použít kopačky s vyměnitelnými kolíky.                                                 
 

Kategorie:    VI. A (žákyně jedné školy, ročníky 2001, 2000 a 1999) 

 

Kontaktní adresa: Otakar Kinšt - Jarošovská 743, 377 01 J. Hradec II  

   telefon/fax: 384 361 486, mobil: 606 934 098 

 e-mail : skokjh@quick.cz nebo   

kinstota@seznam.cz 
 

Organizační výbor:  ředitel soutěže  Otakar Kinšt  

    hlavní rozhodčí  Zdeněk Filo   

    technické zabezpečení  Jiří Nikodým  

    hospodář   Libuše Čekalová 
     

Čestné předsednictvo:  Ing. Stanislav Mrvka – starosta města J. Hradec 

    Josef Čurda – garant fotbalu AŠSK ČR  

    Jindřich Švec – předseda OS ČUS 

Mgr. Jan Steinbauer - předseda KR AŠSK ČR 

    Karel Kolář – olympionik   
 

Přihlášky (příloha P1): Je nutné zaslat nejpozději do 31. března 2017 na kontaktní adresu 

  (viz výše). Písemná přihláška musí být vyplněná ve všech údajích,

  obsahovat kompletní název a adresu vysílající školy, jméno vedou- 

cího družstva, včetně jeho kontaktních údajů (e-mail, mobilní 

telefon). Součástí této písemné přihlášky budou i informace  

o způsobu a času příjezdu družstva do J. Hradce a závazná 

objednávka ubytování a stravování (příloha P2).  
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Na základě takto obdržené přihlášky a závazné objednávky budou 

následně nejdéle do 4. dubna jednotlivým družstvům zaslány 

upřesňující informace k pobytu a vlastní soutěži (ubytování, 

stravování, rozpis utkání apod.).  

Pokud se přihlášené družstvo bez předchozí písemné omluvy, 

zaslané nejpozději 3 dny před konáním, nezúčastní RF, je toto 

původně přihlášené družstvo povinno uhradit pořadateli náklady 

spojené s přípravou a zajištěním jeho startu na RF.  
 

Účastníci: V termínu řádně přihlášené oprávněné školy z jednotlivých krajů a 

kvalifikací odsouhlasené garantem fotbalu J. Čurdou. Maximální 

počet je 16 hráček. Doprovod tvoří vedoucí družstva a trenér, 

jedna osoba musí být v pracovněprávním vztahu se školou. 
     

Prezence: Klubovna v areálu šaten na stadionu Piketa v J. Hradci v pondělí 

10. dubna od 9,00 do 10,30 hodin. Při prezenci odevzdá vedoucí 

družstva originál přihlášky a soupisky (příloha P3), potvrzené 

ředitelem školy a KR AŠSK. Všechny hráčky jsou povinny mít s 

sebou občanský průkaz či jiný platný doklad totožnosti 

s fotografií a průkaz pojištěnce. 
 

Finanční zabezpečení:  Veškeré náklady na ubytování, stravování, jízdné a ostatní služby 

si hradí účastníci sami.      

 Nečlenové AŠSK ČR hradí při prezenci účastnický poplatek  

 100,- Kč za osobu (včetně vedoucího družstva).   
 

Úhrada objednaného ubytování a stravování, případně  

i účastnických poplatků, bude provedena v hotovosti v pondělí  

při prezenci družstva v klubovně na stadionu!!   
 

Ubytování a stravování: V zařízeních v J. Hradci či blízkém okolí. Ubytování je zajištěno 

v  Hotelu Perla /viz č. 1 na mapce v příloze P4/, Penzionu Skrýchov 

/viz č. 5/, Hotelu Vajgar /viz č. 2/, Penzionu Černej pták /viz č. 

4/, v Grand hotelu Černý orel /viz č. 3/ a v Penzionu Měšťan 

/Panská 102/. Závazně objednané stravování (večeře a snídaně) 

bude probíhat v místě ubytování, objednané obědy v úterý budou 

zajištěny ve formě balíčků, vydávaných v klubovně na stadionu.  
 

Při zajištění objednávek se bude vycházet z časové posloupnosti 

zaslaných přihlášek a závazných objednávek (příloha P2). 
  

Ubytovací kauce:  Bude vybírána při prezenci ve výši 1 000,- Kč za družstvo. Při 

bezproblémovém průběhu ubytování bude vrácena před odjezdem 

výprav z J. Hradce. 
 

Dozor nad žáky:   Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu pobytu vysílající škola.  

Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva. 
 

Zdravotní zabezpečení:  Po celou dobu akce bude přítomna zdravotní služba.  
 

Informace:    Otakar Kinšt (viz výše kontaktní adresa) 



B. Technická ustanovení: 
Podmínky účasti:  Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami AŠSK ČR. V družstvech 

škol mohou startovat pouze žákyně přihlášené školy, které jsou 

uvedené na soupisce, odpovídající věkové kategorie a splňující 

podmínky pro účast družstva viz Termínový kalendář pro školní 
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Materiální vybavení: Každé družstvo musí mít dvě sady dresů různé barvy s čísly (uvést 

na přihlášce) a vlastní míč na rozcvičení. Nejsou povoleny kopačky 

s vyměnitelnými kolíky. Hráčky si vezmou kopačky pro hru na 

umělé trávě a musí mít chrániče holení. Při změně barvy dresů 

musí mít hráč stejné číslo jako na přihlášce (prvotním dresu). 

                              Hrát se bude na umělé trávě /viz místo konání/.  
 

Míče:  Míče zajišťuje pořadatel. 
 

Rozhodčí: Rozhodčí zajistí pořadatel ve spolupráci s OFS J. Hradec. 
 

Soutěžní komise: Ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, garant fotbalu AŠSK,  

dva zástupci vedoucích družstev zvolený na technické poradě. 
 

Protesty:  Je možné podávat pouze písemně řediteli soutěže do 20 min 

                                           Po skončení utkání se vkladem 300,-Kč. Při zamítnutí protestu 

                                               vklad propadá. Protest řeší soutěžní komise. Na pozdější 

protesty nebude brán zřetel.                         
 

Pravidla: Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu FAČR a následných 

upřesnění: 

Červená karta znamená stop v následujícím utkání, o případném 

dalším trestu rozhodne soutěžní komise. V případě vyloučení za 

nesportovní chování bude hráčka vyloučena z dalších utkání 

v turnaji. Čekací doba není. Bezdůvodně opožděný nástup družstva 

k utkání může znamenat kontumační výsledek. 
 

Systém soutěže:  Bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev. Předpokládá se 

vytvoření dvou skupin, následná semifinálová utkání a zápasy o 

konečné umístění. Zvolený systém bude sdělen přihlášeným 

družstvům do 4. dubna. Hraje se 2x25 minut; 5 minut přestávka – 

jen na výměnu stran; 5 minut mezi jednotlivými zápasy 

Skončí-li utkání ve skupině nerozhodně, kopou se penalty dle  

pravidel Poháru FAČR. Vítěz penaltového rozstřelu získá do ta- 

bulky 2 body; poražený 1 bod.  

Branky z rozstřelu se do celkového skóre nepočítají.  
 

Kritéria pro stanovení pořadí ve skupině: 

                                               1) počet bodů (3; 2/ 1 bod z penaltového rozstřelu; 0) 

                                               2) rozdíl branek v celkovém skóre skupiny 

                                               3) větší počet vstřelených branek dosažených ve skupině 

                                               4) při rovnosti všech kriterií střelba pokutových kopů – 

                                                   Pohár FAČR 

 



b) semifinále, zápasy o 1., 3. a 5.místo  

V případě nerozhodného výsledku v základní hrací době v SMF, 

v utkání o 3. a 5. místo následuje ihned střelba pokutových kopů   

Ve finále se v případě nerozhodného výsledku v základní hrací 

době utkání prodlužuje o 2x 7 minut, pokud bude výsledek po 

prodloužení nerozhodný, následují pokutové kopy. 

        

Ocenění: Všechna družstva obdrží diplomy, první tři družstva poháry a 

jejich hráčky medaile. Vítězné družstvo má právo postupu do 

finále ISF, pořádaného 21. až 29. května 2017 v Praze.                                               
 

Občerstvení:  Organizátor poskytne družstvům základní pitný režim.  
 

Upozornění:  Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev 

zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. Rovněž 

účast vedoucího družstva na technické poradě je povinná!!! 

V případě nedodržení budou družstva hodnocena mimo soutěž a 

budou jím fakturovány náklady na účast do plné výše.                                                

  

Časový program:     pondělí 10. dubna 2017 

  9,00 – 10,30   prezence družstev (klubovna stadionu) 

10,30        technická porada  

10,45     zahájení RF  

11,00 – 18,00   zápasy ve skupinách 

20,00      porada vedoucích (místo bude sděleno na úvodní  

     technické poradě) 

 

                                úterý 11. dubna 2017           

  8,30 – 13,30   zápasy o umístění  

14,00      vyhlášení výsledků a ukončení RF 

 

 

Přílohy: P1-Závazná přihláška – zaslat O. Kinštovi do 31. března 2017 

 P2-Závazná objednávka služeb – zaslat O. Kinštovi do 31. března 2017 

 P3-Přihláška na soutěž AŠSK (Soupiska) – odevzdat u prezence při příjezdu 

 P4-Plánek města 

 

 

 

V Jindřichově Hradci dne 20. února 2017 

                   

 

         Josef Čurda                                                                                         Otakar Kinšt 

       garant soutěže                                                                                     ředitel soutěže 

                                                            Zdeněk Filo     

                                                          hlavní rozhodčí 

   

 
 



Příloha P1                 

 

 

Závazná přihláška na republikové finále  

ve fotbalu dívek kategorie VI.A, 

konané v J. Hradci ve dnech 10. a 11. dubna 2017 

 

 

 

 

KRAJ :_________________________OKRES_____________________________ 

 

 

ŠKOLA (uvést přesný název a adresu):  

 

 

 

______________________________________________________PSČ:__________ 

 

Škola   JE  /  NENÍ  členem AŠSK ČR  (zakroužkujte) 

 

 

Příjmení a jméno vedoucího:                    

 

mobil:____________     kontaktní e-mail: ________________________________ 
 

 

Způsob dopravy /zakroužkujte/:   vlak,  autobus,  vlastní auto (zůstává/nezůstává v místě) 

 
Čas příjezdu:   neděle 9. dubna  2017 v  ……………… hodin 
    

pondělí 10. dubna 2017  v …………………hodin 

    

 

Přihlášku zašlete do 31. března 2017 na adresu:  

 

Otakar Kinšt, Jarošovská 743, 377 01 J. Hradec II, fax: 384 361 486 

e-mail:  skokjh@quick.cz nebo kinstota@seznam.cz   
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Příloha P2 

Závazná objednávka služeb /ubytování a stravování/  

při republikovém finále ve fotbalu dívke kategorie VI.A  

v J. Hradci ve dnech 10. a 11. dubna 2017 

ubytování  na neděli 9. dubna 2017 

- v hotelu Perla (400,- Kč osoba/noc) pro ........ soutěžících a ....... vedoucích (......M/ ..... Ž) 

- v Pensionu Skrýchov (300,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Hotelu Vajgar (300,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Grand hotelu Černý orel (400,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Penzionu Černej pták (400,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Penzionu Měšťan (350,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- NEOBJEDNÁVÁME ŽÁDNÝ NOCLEH 

 

ubytování  na pondělí 10. dubna 2017 

- v hotelu Perla (400,- Kč osoba/noc) pro ........ soutěžících a ....... vedoucích (......M/ ..... Ž) 

- v Pensionu Skrýchov (300,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Hotelu Vajgar (300,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Grand hotelu Černý orel (400,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Penzionu Černej pták (400,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- v Penzionu Měšťan (350,- Kč osoba/noc) pro ......... soutěžících a .......vedoucích (......M/......Ž) 

- NEOBJEDNÁVÁME ŽÁDNÝ NOCLEH 

 

stravování  

- 10. dubna  -   večeři  (110,- Kč/osoba)    pro ………  osob 

- 11. dubna  -  snídani (70,- Kč/osoba)  pro ………. osob 

oběd (75,- Kč/osoba)   pro ………. osob 

- NEOBJEDNÁVÁME ŽÁDNÉ STRAVOVÁNÍ 

 

 

 

…………………………… 

      potvrzení školy 

 

Závaznou objednávku zašlete do 31. března 2017 na adresu:  

Otakar Kinšt, Jarošovská 743, 377 01 J. Hradec II, fax: 384 361 486 

e-mail:  skokjh@quick.cz nebo kinstota@seznam.cz   
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Příloha P3     

 

 

Název, datum a místo konání akce 

Republikové finále ve fotbalu  

J. Hradec 10. – 11. dubna 2017 
 

Věková 

kat. 
 

DÍVKY 

VI.A  

      

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 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             
 

   

              

  

 

 

 

          



 

 

 

Příloha P4 

 

 
 

 

 



 


