III. ročník soutěže Pohár Věry Čáslavské školní rok 2019/2020
Dům dětí a mládeže Praha 6
MŠMT ČR, AŠSK ČR, McDonaldˇs ČR

Propozice obvodního kola v minifotbalu
pro žáky I. stupně základních škol

O poháry – McDonald´s Cup
23. ročník

Pořadatel:
Dům dětí a mládeže Praha 6
Spolupořadatel: ZŠ Dědina
Sponzor turnaje: McDonald ČR, s.r.o.

Spojení MHD:
Kategorie:
Potvrzení účasti:
Vybavení:

Povrch:
Z pravidel:

Účast:
Systém:
Rozhodčí:
Šatny:
Startovné:
Ceny:
Postup:
Upozornění:
Kontaktní osoba:

Termín konání
a prezence:

Děti 1.- 3. třída- úterý 14. 4. 2020, v 8:00 hodin.
Děti 4.-5. třída - středa 15. 4. 2020, v 8:00 hodin.
Předpokládané finále 17. 4. 2020 v 8:00 hodin. Ukončení
cca 14:00 hod.
Vše bude upřesněno po potvrzení účasti družstev v příloze
po 2. 4. 2020 - rozdělení do skupin.

Místo konání:

Hřiště ZŠ Dědina, Žukovského 6, Praha 6

Autobus 191, 108 zastávka Sídliště Na Dědině
Kategorie A) Děti 1.- 3. třída, I. stupeň ZŠ
Kategorie B) Děti,4.-5. třída, I. stupeň ZŠ
Do 2. 4. 2020 do 14:00 hod. elektronickou poštou: sport@ddmp6.cz . Družstvo
předloží vyplněnou soupisku potvrzenou razítkem školy a podepsanou ředitelem školy
v den konání soutěže.
Sportovní obuv vhodná na příslušný povrch (není povolena obuv s koženou podrážkou a
vyměnitelnými kolíky, jednotné očíslované dresy (brankář má dres jiné barvy), „rozlišovací
tílka“(pro případ stejné barvy dresů více družstev), fotbalový míč velikosti č. 4, vlastní
lékárničku (pro ošetření drobných zranění – odřenin).
Umělý trávník.
Hraje se dle pravidel minifotbalu a tohoto rozpisu a pravidel www.mcdonaldscup.cz .
Počet hráčů 5 + 1, na soupisce maximálně 12 hráčů. Střídání hráčů je hokejové.
Hrací doba 2 x 7 minut. Při skreči je započítán výsledek 3 : 0.
Vítězství 3 body, remíza 1 bod.
Družstva škol MČ Praha 6,17.
Dle přihlášených družstev.
Zajistí pořadatel - v případě nenadálé situace žádáme školy o spolupráci.
Jsou společné, slouží jako převlékárny, cenné věci uložte u vedoucích.
Družstva neplatí startovné.
Družstva na 1. – 3. místě obdrží diplomy a poháry, jejich členové medaile a drobné věcné
ceny.
Vítězové kategorií postupují do kvalifikace krajského kola.
Hráči nejsou pojištěni proti úrazům ani krádežím a ztrátám.
R. Mrzenová, mob. telefon 606 453 983, e-mail: sport@ddmp6.cz

Renáta Mrzenová
vedoucí sportovních soutěží
Michal Burian
ředitel turnaje za ZŠ Dědina

