PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE
McDonald’s CUP 2021/2022

SVÁTEK FOTBALU
TEPLICE
31. května - 1. června 2022
Svátek fotbalu se koná pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje, Jana Schillera a
senátora a primátora města Teplic, Bc. Hynek Hanza

Partneři turnaje

Vítejte na “Na Stínadlech“, stadionu FK Teplice,

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Ředitelství Svátku fotbalu:
Ředitel Svátku fotbalu:
Jaroslav Bartoš
Sportovní ředitel:
Mgr. Václav Pěkný
Za FK Teplice:
Ing. Jiří Kučera
Za McDonald’s Teplice:
Ing. Michael Friedrich M.B.A.
Za KR Ústecka AŠSK ČR:
Bc. Jakub Wiedner
Za FAČR ÚKFS:
Jan Štefko
Pořadatelská škola:
Základní škola Edisonova Teplice

Přihlášky družstev:
Sportovní ředitel:
Mgr. Václav Pěkný
KR Ústecka AŠSK ČR
ZŠ Rabasova 3282/3
400 11 Ústí nad Labem
Mobil: 604 547 050
E-mail: vpekny@volny.cz
Organizační výbor
Vedoucí soutěže kat. A:
Vedoucí soutěže kat. B
Technický delegát:
Hlavní rozhodčí:
Tisk, informatika, výsledky:
Prezence:
Ubytování a stravování:
Technické zázemí:
Hlavní zdravotník:

Bc. Jakub Wiedner
Tomáš Künzl
Mojmír Vajrych
Petr Wencl
Mgr. Martin Kokeš
Václav Vorel
FK Teplice, SH Teplice
ČERVENÝ KŘÍŽ

Termín přihlášek:
průběžně, nejpozději do . května 2022 do 12.00hod. na adresu sportovního ředitele
Ubytování, stravování, příspěvek na jízdné a doprovodný
Václav Vorel tel.: 602 215 760
program:
(pouze pro předepsaný počet hráčů a doprovodu a pozvané hosty) zajišťuje IMA – Pro, v režii pořadatele.
Ubytování a stravu pro další návštěvníky (doprovod školy, rodiče apod.) pořadatel nezajišťuje, a ani není možné
z kapacitních důvodů realizovat spolu se soutěžními družstvy. IMA-Pro bude nápomocna při vyhledávání ubytování
pro rodiče.

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Pořadatel

2.

Účastníci

OR AŠSK ČR Teplice, FAČR – Ústecký KFS, ZŠ Edisonova Teplice
Generální partner – McDonald ´s ČR, s.r.o.
Vítězná družstva krajských finále kategorií A a B + pořadatelská škola

3.

Termín konání

31. května – 1. června 2022

4.

Místo konání

5.

Kategorie

6.

Organizační výbor

7.

Soutěžní komise

8.

Přihlášky

9.

Prezence

AGC Aréna, Na Stínadlech, Teplice
A, kategorie I. (první stupeň ZŠ) mladší děti:
žáci 1.–3. tříd
B, kategorie II. (první stupeň ZŠ) starší děti:
žáci 4.–5. tříd
V každé věkové kategorii mohou startovat:
a) žáci příslušného stupně vzdělávání,
b) družstvo je složeno z žáků jedné školy,
c) členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.
Všechny podmínky musí být splněny zároveň.
Sportovní ředitel: Václav Pěkný
Ubytování, jízdné, doprovodný program: IMA Production s.r.o.
- garant sportu
- hlavní rozhodčí
- zástupce účastníků – zvolí zástupci týmů na technické poradě
Přihlášku zašlete nejpozději do 2 dnů po ukončení krajského finále.
na e-mail: vpekny@volny.cz, v kopii: vorel@ima-pro.cz
31. května 2022 od 11:00 do 12:30 hod. u registračního stanu
Družstva předloží:
- kopie průkazu pojištěnce – lze na jednom výtisku
- souhlas rodičů žáků s pořízením a zpracováním osobních údajů a použití
fotodokumentace a audiovizuálních záznamů
- formulář na ubytování
Technická porada s vedoucími družstev (trenéry) proběhne ve 12:00 – 12:30
v Press centru stadion Na Stínadlech (vchod C)
Ubytování a stravování zařizuje agentura IMA Production s.r.o.
Ubytování a stravování je zajištěno pro všechny týmy (max. 12 žáků + 2
dospělí) ze 4. na 5. června 2019.
Pozn.: Ubytování pro další osoby (řidič, rodič, další doprovod aj.) pořadatel
nezajišťuje.
Pořadatelem je zajištěna večeře 31. 5., snídaně a oběd 1. 6. 2022.

10. Technická porada

11. Ubytování, stravování

12. Občerstvení

Pitný režim na stadionu zajišťuje společnost McDonald´s ČR.

Zdravotní
13. zabezpečení a dozor
nad žáky:

Zdravotní službu zajišťuje pořadatel.
Všichni hráči a hráčky republikového finále jsou pojištěni během zápasu
proti úrazům od České podnikatelské pojišťovny (ČPP). Podmínkou pro
případné plnění je uvedení hráče na soupisce republikového finále. Proti
krádežím a ztrátám pořadatel pojištěn není.
Účastníci musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny.
Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu akce vysílající
škola. Za zdravotní způsobilost účastníků odpovídá vysílající organizace.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

14. Pravidla hry

Hraje se podle pravidel McDonald´s Cupu pro školní rok 2019/2020,
vydaných Organizačním výborem McDonald´s Cupu.
Na soupisce může být uvedeno max. 12 hráčů (hráček) a dva vedoucí starší
18 let (učitelé, trenéři, rodiče, z nichž 1 musí být v pracovněprávním vztahu
se školou). Střídání hráčů je hokejovým způsobem.
Počet hráčů v poli je 5 + 1, hraje se na 1/4 travnatého fotbalového hřiště.
Hráči musí mít kopačky s litou podrážkou, platí zákaz použití vyměnitelných
kolíků.
Hrací doba je 2 x 12 minut.
Brankové území – obdélník o rozměrech 9 metrů od každé brankové tyče x
9 metrů od brankové čáry.
8 metrů od středu branky je vyznačen bod pro penaltu.
Hra brankáře – míč za brankovou čarou: brankář musí rozehrát vždy
z brankového území do poloviny hrací plochy. Míče se musí dotknout
některý z hráčů na hrací ploše, nestačí odraz od země. Porušení pravidla se
trestá přímým volným kopem z poloviny hrací plochy.
Brankář chytí míč ze hry do rukou – jestliže brankář rozehrává míč
z brankového území, musí rozehrát vždy do poloviny hrací plochy. Míče se
musí dotknout některý z hráčů na hrací ploše. Porušení se trestá přímým
volným kopem z poloviny hrací plochy.
Jestliže brankář položí míč na zem – míč je ve hře (soupeř může brankáře
atakovat), nesmí míč opět vzít do rukou. Míč může nohou rozehrát i přes
půlící čáru.
Malá domů je zakázána – pokud se brankář míče dotkne rukou v brankovém
území poté, co mu jej úmyslně nohou přihrál jeho spoluhráč, toto se trestá
pokutovým kopem.
Vyloučení – za zvlášť hrubé fauly nebo nesportovní výroky je možno hráče
napomenout – žlutá karta, při opakování nebo provinění jiným způsobem i
vyloučit ze hry – červená karta, popř. vyloučit do konce utkání i bez
napomenutí. Družstvo pak hraje oslabeno (pozor při střídání).
Klesne-li počet hráčů pod 4 včetně brankáře, hra končí pro nedostatečný
počet hráčů. Toto družstvo prohrává 3: 0 kontumačně. J-li výsledek v danou
chvíli na hřišti pro vítězné družstvo příznivější, ponechává se v platnosti.
Kritéria pro určení pořadí ve skupině dle pravidel McDonald ´s Cupu:
a) počet bodů – 3 b. za vítězství, 1 b. za remízu
b) vzájemný zápas při shodě bodů dvou družstev
c) rozdíl skóre
d) vyšší počet vstřelených branek
e) při bodové shodě 3 družstev minitabulka jejich vzájemných zápasů:
- v ní rozdíl skóre z utkání těchto 3 družstev
- v ní vyšší počet vstřelených branek z utkání těchto 3 družstev
- pokutové kopy (5) dle pravidel FAČR, popř. náhlá smrt.

15. Herní systém

Hraje se ve čtyřech skupinách A, B, C, D se čtyřmi účastníky systémem každý
s každým. První dva z každé skupiny postupují a budou hrát utkání o 1. – 8.
místo, družstva na 3. – 4. o umístění o 9. – 16. místo.

Vítěz soutěže se stává přeborníkem republiky v McDonald´s Cupu ve
školním roce 2021/2022 v kategorii A a kategorii B.
16. Hrací plocha

17.

Materiální
zabezpečení

Travnatý povrch.
Každé družstvo po zaregistrování bude mít v šatně připravenou sadu dresů
od společnosti PUMA s čísly a názvem školy. Do finální soupisky trenér týmu
doplní čísla dresů ke jménům hráčů a odevzdá na technické poradě:
2x originál soupisky/přihlášky s razítkem školy a podepsanou ředitelem
školy

18. Rozhodčí

Zajišťuje FAČR.

19. Ceny

Diplomy, poháry pro všechna družstva, medaile pro první tři družstva a
věcné ceny od partnerů. Hlavní cenou pro vítězné družstvo kat. A a kat. B
bude návštěva vybraného atraktivního fotbalového utkání.

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20. Upozornění

Všechna družstva jsou povinna zúčastnit se zahajovacího a závěrečného
ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku bude družstvo
hodnoceno mimo soutěž.
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 spojené s jeho účastí.
Pokud se nominované družstvo za kraj nedostaví na RF bez prokazatelné
písemné omluvy zaslané pořadateli nejpozději 3 dny před konáním RF
(dopis, e-mail) a příslušný kraj nepošle náhradu, je původně nominované
družstvo povinno uhradit pořadateli náklady spojené s přípravou jeho
startu.

Mgr. Václav Pěkný Tel 604 547 050

Mgr. Petr Chvojka 724 935 989

sportovní ředitel

garant fotbalu AŠSK

D. ČASOVÝ ROZPIS

ÚTERÝ 31. 5. 2022
10:30 – 11:30
12:00 – 12:30
13:15
14:00 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 - 18:00
17:45 - 17:50
18:15 - 18:20

prezence týmů u registračního stanu a předání šaten (převléknutí týmů do dresů Puma)
technická porada s trenéry v Press centru stadionu Na Stínadlech (vchod C)
slavnostní nástup
utkání v základních skupinách na dvou hřištích
utkání o umístění (zápasy o 9. - 16. místo)
utkání o umístění (zápasy o 1. - 8. místo)
odjezd týmů obou kategorií (zápasy o 9. - 16. místo) na hotel + večeře
odjezd týmů obou kategorií (zápasy o 1. - 8. místo) na hotel + večeře

STŘEDA 1. 6. 2022
6:45 - 7:15
7:15 - 7:45
7:30
7:55
do 8:15
8:45 - 9:15
9:30 – 12:50
11:00 – 13:00
13:00 - 13:05
13:10 – 13:50
13:55
14:00
14:05 - 14:40
14:40
14:45 - 15:20
15:20

snídaně týmů kategorie B
snídaně týmů kategorie A
odjezd týmů kategorie B na stadion se všemi věcmi
odjezd týmů kategorie A na stadion se všemi věcmi
příjezd týmů na stadion (převléknutí týmů do dresů Puma)
nástup týmů obou kategorií na hlavním stadionu
utkání o umístění na hlavní stadionu
odchod s asistenty týmů na oběd
vystoupení taneční skupiny
exhibiční zápas týmu McDonald´s a týmu osobností
přímý přenos O2TV Sport
nástup finalistů kat. A
finále kat. A na hřišti č. 1, zápasy o 3.– 8. místo
nástup finalistů kat. B
finále kat. B na hřišti č. 1, zápasy o 3.– 8. místo
slavnostní zakončení, předání cen
focení v dresech PUMA

Podrobný harmonogram obdrží účastníci při prezenci v brožuře ke Svátku fotbalu v Teplicích.

PŘIHLÁŠKA / SOUPISKA NA SVÁTEK FOTBALU - 23. ROČNÍK McDonald’s CUPU 2021/2022
ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Název školy (ŠSK)
Ulice a číslo
Místo

PSČ

Kraj

Telefon

TRENÉR TÝMU:

VEDOUCÍ TÝMU:

Jméno

Jméno

Mobil

Mobil

E-mail

E-mail

DDOPRAVA:
Mikrobus
Auta

Autobus
Vlak

Čas příjezdu:

SOUTĚZÍCÍ / PŘÍJMENÍ A JMÉNO:

1.6. bude vedoucímu týmu vyplacen příspěvek
na dopravu (výše příspěvku = cena skupinové
jízdenky ČD)

DATUM NAROZENÍ:

TŘÍDA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Razítko a podpis ředitele školy:
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.

* číslo dresu bude dopsáno na Svátku fotbalu po obdržení PUMA dresů hráčům

Č. DRESU: *

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍM FOTO
A AUDIVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ OSOBY
Já, níže podepsaný,
Jméno a příjmení:

…………………………………………………………………………………………

narozen/a:

…………………………………………………………………………………………

bytem:

…………………………………………………………………………………………

telefonní kontakt:

…………………………………………………………………………………………

jakožto zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení:

…………………………………………………………………………………………

narozen/a:

…………………………………………………………………………………………

bytem:

…………………………………………………………………………………………

(dále jen „Dítě“)
v souvislosti s účastí Dítěte na fotbalovém turnaji McDonald’s Cupu – celorepublikové finále 31. května - 1.
června 2022 a v souvislosti s výjezdem Dítěte do zahraničí v rámci turnaje (dále též jen „Výjezd“), tímto
vyslovuji souhlas,
aby společnost Reklamní společnost McDonald’s s.r.o., IČ: 27402355, se sídlem: Radlická 740/113 C,
Jinonice, 158 00 Praha (dále jen „Správce“) v souvislosti s Výjezdem pořídila, shromažďovala a
zpracovávala mé osobní údaje a využívala fotografie a audiovizuální záznamy Dítěte, a to v níže
uvedeném rozsahu a za následujících podmínek:
Jaké údaje budeme zpracovávat?
fotografie, resp. audiovizuální záznamy (dále jen „AV“) Dítěte a výše uvedené identifikační údaje Dítěte a jeho
zákonného zástupce (dále jen „Osobní údaje“)
Komu můžeme Vaše údaje předávat?
Osobní údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb,
marketingu, PR, či administrativní služby, zejména McDonald´s ČR spol. s r.o., IČO 16191129, se sídlem
Radlická 740/113 C, Jinonice, 158 00 Praha.

Pro jaké účely souhlas udělujete?
Fotografie samotné (ať už v podobě hmotné či digitalizované /nehmotné/) či AV záznamy budou použity v
reklamních/propagačních materiálech Správce či obecně značky McDonald’s, v materiálech pro prezentaci
výrobků a služeb McDonald’s, a dále též jako ilustrační fotografie či AV záznamy k článkům publikovaným
Správcem, to vše v použití jak interním, tak i externím (publikování navenek – zpřístupňování veřejnosti –
např. prostřednictvím internetu, tištěných materiálů apod.), to vše zejména ve vazbě na a v souvislosti s
dokumentací a následnou prezentací akce McDonald´s Cup a Výjezdu samotného.
Fotografie i AV záznamy mohou být využívány v tištěné, elektronické i jakékoli další podobě a mohou být
změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část, anebo nemusí
být využity vůbec.
Identifikační údaje uvedené ve formuláři výše jsou použity jen k doložení tohoto souhlasu.
Na jakou dobu souhlas udělujete?
Ve vztahu k identifikačním údajům tento souhlas udělujete na dobu 5 let ode dne jeho udělení, nebo do doby,
dokud souhlas neodvoláte. Využití AV samotného se řídí zákonnou úpravou autorského práva.
Jaká jsou Vaše práva?
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením adresovaným Správci. Správce můžete
kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na emailové adrese dpo@cz.mcd.com.
Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo
na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Bez ohledu na výše uvedená práva se využití AV samotného řídí zákonnou úpravou autorského práva.

V …………………………………………. dne ……………………………………

…………………………………………..………….…………………………..…...….
Podpis

FORMULÁŘ PRO UBYTOVÁNÍ TÝMŮ NA SVÁTKU FOTBALU 31. května – 1. června 2022 v
Teplicích
Název školy:

……………………………………………………………………………………………………………….…......................
Přesná adresa:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKŮ

DATUM
NAROZENÍ

ADRESA – BYDLIŠTĚ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
DOPROVODU

DATUM
NAROZENÍ

ADRESA – BYDLIŠTĚ

13.
14.

Podpis trenéra/vedoucího týmu: …………………………………………………………

ČÍSLO OP

