
 

  

 

 
 

  
 

 

Asociace školních sportovních klubů ČR 

a 

Klub přátel Josefa Masopusta 

 
 

  
 

REPUBLIKOVÉ FINÁLE  

 

 

Pohár Josefa Masopusta 

 

7. – 8. 6. 2017 Praha 

 



 

 

P R O P O Z I C E 
 

A. Všeobecná ustanovení 
 

1. Pořadatel:   AŠSK ČR 

Klub přátel Josefa Masopusta 

 

2. Technické zajištění:  KR AŠSK ČR Praha, p.s. 

SOŠ stavební a zahradnická, Praha 9   

 

3. Adresa sportovní   Petr Jansa 

  kanceláře:  sekretariát AŠSK, José Martino 31 Praha 6 

    e-mail:  jansa@assk.cz 

    mobil:  731 145 704      

 

4. Termín konání:  7. a 8.června. 2017 

 

5. Místo konání:   Stadion Dukly Praha, Na Julisce 

Praha- Dejvice, Na Julisce 28   

 

6. Kategorie:  V. – střední školy – 1. až 4. ročník SŠ, kvinta až oktáva osmiletých 

gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií  

     – rok narození,  1997, 1998, 1999, 2000,2001 

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit následující podmínky  

a) družstvo je složeno z žáků jedné školy 

b) členové družstva musí odpovídat stupněm školy 

c) členové družstva musí odpovídat ročníkem narození 

 

7. Organizační výbor: Ředitel soutěže:   Mgr. Ivana Černohorská 

Sportovní ředitel:  Josef Čurda 

Technický ředitel:  Mgr. Petr Jansa 

Delegát KPJM:   Ing. Petr Procházka 

Technické zabezpečení:  SOŠ stavební a zahradnická, Praha 9   

                                               Zdravotní zajištění:  ČČK Praha  

 

8. Čestné předsednictvo: Josef Jelínek, vicemistr světa 1962, 7 titulů mistra republiky    

Ing. Jiří Hora MBA, předseda VV Klub přátel Josefa Masopusta 

PaedDr. Ladislav Petera CSc., generální sekretář AŠSK ČR 

plukovník Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D., ředitel ASC Dukla 

Mgr. Rudolf Řepka, generální sekretář FAČR 

 

9. Přihlášky:  Zasílejte elektronicky na jansa@assk.cz nejpozději do 20.5.2017. 

Kvůli zajištění ubytování a stravování bezpodmínečně uveďte 

závazný počet účastníků (hráči + vedoucí družstev, případně řidič), 

uveďte kontaktní spojení na vedoucího družstva (telefon, e-mail). 

Viz příloha… V případě, že družstvo nebude ve stanoveném 

termínu řádně přihlášeno, ztrácí nárok na start v soutěži. 

 

10. Účastníci: Vítězná družstva z pěti kvalifikačních skupin a družstvo 

pořadatelské školy. 
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                                               Družstva s maximálním počtem 16 hráčů. Doprovod tvoří vedoucí 

družstva a trenér tj. maximálně 2 dospělé osoby. Alespoň jedna 

osoba musí být v pracovněprávním vztahu s vysílající školou. 

 

11. Startovné:  Nevybírá se. 

 

12. Prezence:  Dne 7.6. 2017 v době od 10:00 hodin do 11:30 hodin. 

Vstupní budova do areálu Dukly Praha - viz. přiložená mapka  

Vedoucí předloží: 

- definitivní soupisku družstva (formulář č. 1, v kolonce   

poznámka uvést číslo dresu !) potvrzenou ředitelem školy; musí být 

vyznačeno členství v AŠSK ČR , 

- seznam hráčů s příslušností ke zdravotní pojišťovně (každý hráč 

musí mít kartičku pojištěnce) 

- hráči mohou prokázat svoji totožnost občanským průkazem, 

cestovní pasem nebo jiným průkazem s osobními údaji a foto. Bez 

prokázání totožnosti výše uvedeným způsobem nebude moci hráč 

v turnaji nastoupit, ze soupisky bude vyškrtnut a náklady spojené 

s pobytem na turnaji uhradí v plné výši.  

Ve vymezeném čase se musí prezentovat všichni hráči družstva. 

Dodatečný příchod – příjezd hráče a následná prezence není 

povolená.  

 

13. Finanční zabezpečení:    Družstva startují na vlastní náklady. V plné výši si hradí náklady na 

dopravu. 

 

14. Ubytování:  Pořadatel hradí pro 16 hráčů uvedených na soupisce + maximálně 2 

vedoucí družstva. 

    Ubytování účastníků bude v ubytovacím zařízení hotelu Krystal.  

Vedoucí družstva převezme přidělené pokoje, podepíše záznam  

o převzetí. Před ukončením pobytu vedoucí družstva předá pokoje. 

Případné způsobené škody musí být uhrazeny v plné výši. Pokud 

výprava bude požadovat ubytování řidiče zvláštního autobusu, 

musí její vedoucí uplatnit požadavek současně s přihláškou (viz 

příloha).  

 

15. Stravování účastníků: Pro 16 hráčů + 2 vedoucí, hradí pořadatel  

    Obědy 7. a 8.6. 17 na stadionu Dukly Prahy / balíček /   

                                               Večeře 7.6. + snídaně 8.6. v místě ubytování 

 

16. Upozornění: Pohyb v hotelu a jídelně v civilní obuvi, ne v kopačkách. 

 

17. Provozní záloha:  Vedoucí družstva složí při prezenci osobě pověřené pořadatelem 

zálohu ve výši 2.000,-Kč na úhradu případných škod způsobených 

jeho družstvem na pokojích hotelu, ve vyhrazených šatnách či 

jiném zařízení stadionu. Záloha bude vrácena, nebudou-li 

problémy, po vyhlášení výsledků turnaje. 

 

18. Úrazové pojištění:  Účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných AŠSK ČR nejsou 

pojištěni zvláštní pojistkou proti úrazům, ztrátám ani krádežím. 

Výkonný výbor AŠSK ČR doporučuje účastníkům, aby si uzavřeli 

individuální pojištění. 



 

 

 

 

19. Bezpečnost účastníků:  Dozor nad žáky zajišťuje vysílající škola (vyhláška MŠMT  

č.55/2005 § 7, odst. 2). Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu 

soutěže za bezpečnost a chování členů výpravy. 

 

20. Upozornění:  Pokud se nominované (přihlášené) družstvo nedostaví na RF bez 

prokazatelné písemné omluvy zaslané nejpozději 1 týden před 

konáním RF a příslušný kraj nepošle náhradu, je původně 

nominované (přihlášené) družstvo povinno uhradit pořadateli 

náklady spojené s přípravou jeho startu. 

Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat 

neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím soutěžní komise ze 

soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno 

uhradit pořadateli vzniklé náklady za svoji účast. 

  

 

B. Technická ustanovení: 

 
1. Podmínky účasti:  Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami AŠSK ČR. V družstvech 

škol mohou startovat pouze žáci přihlášené školy odpovídající 

věkové kategorii (viz bod  A6 propozic). Vedoucí předloží při 

prezenci aktualizovanou přihlášku na soutěž a soupisku (vzor č. 1) 

úplně a správně vyplněnou. Dodatečné úpravy soupisky při 

prezenci jsou nepřípustné. 

 

2. Materiální vybavení:  Každé družstvo si doveze vlastní míč na rozcvičení. Nejsou  

povoleny kopačky s vyměnitelnými kolíky. Hráči si vezmou 

kopačky i pro hru na umělé trávě. Hráčům musí mít chrániče 

holení.  Družstva musí mít 2 sady dresů s čísly odlišné barvy 

(případně 1 sadu rozlišováků).  

3. Rozhodčí: Rozhodčí zajistí pořadatel ve spolupráci s komisí rozhodčích PFS. 

 

4. Soutěžní komise:  Sportovní ředitel soutěže (popř. delegát KPJM) 

Hlavní rozhodčí 

Zástupce vedoucích družstev zvolený na technické poradě 

 

5. Protesty:  Je možné podávat řediteli soutěže do 20 minut po ukončení utkání 

s vkladem 300,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá. 

Protest řeší soutěžní komise. 

 

6. 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 hráč vyloučen z dalších utkání v turnaji.  

Bezdůvodně opožděný nástup družstva k utkání může znamenat 

kontumační výsledek. 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Systém soutěže:  Hraje se ve skupinách, jejich složení je určeno VV AŠSK ČR. 

Skupina I.     skupina II. 

1. B      1. A 

2. C      2. D 

3. F (pořadatel)    3. E 

 

Hraje se 2x30 minut;5 minut přestávka; mezi zápasy přestávka  

15 minut. 

Pokud utkání skončí nerozhodně, zahrávají se pokutové kopy dle  

pravidel Poháru FAČR (5). Vítěz tohoto rozstřelu si do tabulky  

zapíše 2 body, poražený 1 bod, branky z penaltového rozstřelu se  

do tabulky nezapočítávají 

a) ve skupinách se hraje systém „každý s každým“ 

b) semifinále: 1A–2B 2A–1B 

c) poražení v semifinále hrají o 3 místo 

d) vítězové v semifinále hrají o 1. místo 

e) družstva na 3. místě ve skupině hrají o 5. místo 

 

Kritéria pro stanovení pořadí: 

 

a) ve skupinách 

 počet bodů (3 za vítězství, 2 nebo1 za remízu) 

 rozdíl branek v celkovém skóre skupiny 

 větší počet vstřelených branek 

 při rovnosti všech kriterií střelba pokutových kopů (dle 

pravidel Českého poháru FAČR) 

 

b) semifinále, pořadí o 1., 3. a 5. místo  
V případě nerozhodného výsledku v základní hrací době v utkáních 

o 3. a 5. místo následuje střelba pokutových kopů (viz. výše).  

V případě nerozhodného výsledku v základní hrací době ve finále 

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

prodloužení nerozhodný, následují pokutové kopy. 

        

8. Ceny:   Všechna družstva obdrží diplomy. 

 První tři družstva obdrží poháry a medaile. 

 Budou rovněž vyhlášeni nejlepší brankář, hráč a střelec turnaje, 

kteří obdrží věcné ceny. 

Družstva obdrží upomínkové předměty FIFA. 

 Vítězné družstvo obdrží putovní pohár. 

 

9. Občerstvení:  Organizátor zajišťuje pitný režim při utkáních.  

 

10. Upozornění:  Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev 

zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě 

nedodržení budou družstva hodnocena mimo soutěž.  

 Povinná je účast vedoucího družstva na technických poradách 

před turnajem a po prvním hracím dnu. 

 



 

 

11. Různé: Každé družstvo bude mít vlastní šatnu. Vedoucí odpovídá za 

pořádek. 

 

12. Dopravní dispozice: Metro“A“: ze stanice Hradčanská autobusem č. 131 na zastávku 

Juliska; nebo tramvají č. 20, 8 na zastávku Podbaba, nebo ze 

stanice Dejvická autobusy 107, 116, 147, 350 na zastávku Podbaba. 

(aktuální informace o dopravní dostupnosti na ww.idos.cz, v sekci 

pražská integrovaná doprava)  

 

Při použití vlastního dopravního prostředku- autobus, osobní 

automobily musí uživatelé počítat s omezenými možnostmi 

parkování v blízkosti stadionu. 

 

 

 

 

   Mgr. Josef Čurda                                                                                 Mgr. Ivana Černohorská 

    sportovní ředitel                                                                               ředitel soutěže 

 

                                                            Ing. Petr Procházka      

                                                              manažer soutěže 

 

 

 

 



 

 

PROGRAM REPUBLIKOVÉHO FINÁLE 

Poháru Josefa Masopusta 

 

 

Středa 7. června 2017 

 

10.00 –11.30  Prezence družstev 

12.00                        1. Technická porada v prostorech stadionu 

13.00    Slavnostní zahájení 

14.00 – 18.15  Utkání ve skupinách 

 
     SKUPINA A         SKUPINA B  

 

14.00 – 15.15  B:C      A:D 

15.30 – 16.45  C:F      D:E 

17.00 – 18.15  F:B      E:A 

 

20.00    2. Technická porada v hotelu Krystal 
    

 

 

Čtvrtek 8. června 2017 

 

 9.00 – 14.15     Semifinále, utkání o umístění 
                                  

9.00 – 10.15  Semifinále:  1A : 2B                                   1B : 2A 

11.00 – 12.15                 Utkání o 3. místo          Utkání o 5. místo  

12.30  - 14.15                     Finále 

 
 

14.30    Slavnostní zakončení RF a předání cen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Název, datum a místo konání akce 

 
 

Věková 

kat. 

chlapci/dívky 

 

  

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 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             
 

   

              

         

 

          



 

 

 
 

 

 


