POHÁR VĚRY ČÁSLAVSKÉ
Sportovní soutěže Městské části Praha 6
pro děti a žactvo základních škol a víceletých gymnázií
městských částí Praha 6 a Praha 17
Vyhlašovatel:

Dům dětí a mládeže Praha 6 a Městská část Praha 6

Organizátor
obvodních kol
sportovních
soutěží:

DDM Praha 6, U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
tel.235 323 333, www.ddmp6.cz
dislokované pracoviště – Centrum sportu Dědina, Žukovského 6, 161 00 Praha 6
www.poharverycaslavske.cz , e-mail: sport@ddmp6.cz
vedoucí sportovních soutěží: Mgr. Renáta Mrzenová – mobil 606 453 983

Doba konání:

soutěže budou oficiálně zahájeny 18. září 2018 a ukončeny červen 2019

Účastníci:

družstva, případně jednotlivci základních škol a víceletých gymnázií

Všeobecná ustanovení:
•

Soutěže mající postupový charakter. Doporučuje se konat základní kola na jednotlivých školách.
Účast v obvodním kole je podmínkou postupu do pražského - krajského finále. Do krajského kola
postupuje vítěz obvodního kola. V případě rezignace postupujícího, postupuje škola na dalším místě.
Obvodní finále se uskuteční v případě účasti minimálně 3 škol (družstev).

•

Veškeré informace o celopražských (krajských) kolech najdete na www.ddmpraha.cz nebo soutěže
pořádané Pražskou krajskou radou AŠSK najdete na www.assk.cz.

•

Soutěže mající nepostupový charakter – účastníci končí ve finále obvodního kola.
Ve školním roce 2018/2019 budou nepostupové soutěže uvedeny v kalendáři sportovních soutěží na
školní rok 2018/2019, které najdete na www.poharverycaslavske.cz .
Na začátku školního roku budou vyvěšeny na www.poharverycaslavske.cz „celoroční
přihlášky “. V přihlášce zástupci škol vyplní předpokládanou účast v jednotlivých soutěžích a
kategoriích a doručí originál do 14. 9.2018 do Centra sportu Dědina, popř. zašlou poštou. Během
roku můžete provést změny, prosíme pouze písemně.

•
•

•

Definitivní přihláška k soutěži se provádí zasláním „potvrzení účasti“ e-mailem na
sport@ddmp6.cz v termínu dle propozic. Nastane-li překážka v účasti, musí se škola

elektronicky omluvit (nejpozději 3 pracovní dny před soutěží) u pořadatele obvodního
kola. Při potvrzení účasti udejte přesně účast v jednotlivých kategoriích. V případě nepotvrzené
účasti nebude družstvo losováno do soutěže. V případě, že se přihlášené družstvo nedostaví
k soutěži, škola bude povinna uhradit vzniklé náklady (pronájem, úhrada rozhodčím apod.).
Městské části Praha 6 prostřednictvím DDM Praha 6 jako bezhotovostní platbu na základě faktury.
•
•
•
•

Propozice jednotlivých soutěží budou vyvěšeny na www.poharverycaslavske.cz. Zúčastněné
školy jsou povinny respektovat pokyny uvedené v propozicích pro jednotlivé sportovní soutěže.
Soutěží se podle pravidel příslušného sportu a vydaných propozic (úprava herní doby, počtu hráčů,
věkových kategorií apod.).
Při prezenci každé soutěže odevzdá vedoucí družstva (starší 18 let) soupisku potvrzenou ředitelstvím
školy (viz formulář), případně startovní lístky jednotlivců a startovní listiny družstev, pokud to
vyžaduje charakter soutěže.
Každý účastník je povinen mít při prezenci u sebe průkaz pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny,
u které je pojištěn a doklad příslušné školy.

Věkové kategorie: pokud není v rozpise příslušné soutěže stanoveno jinak, platí tyto věkové kategorie.
I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie

mladší děti
starší děti
mladší žactvo
starší žactvo

narozené 2012, 2011, 2010, 2009
narozené 2009, 2008 2007
narozené 2007, 2006, 2005
narozené 2005, 2004,2003, 2002

Výjimka: Pohár Rozhlasu a atletický čtyřboj se organizuje pro kategorii III. ročníky 2005, 2006, 2007
a pro kategorii IV. ročníky 2003, 2004, 2005.
Omezení:
soutěže jsou vypsány jako soutěže školních družstev, v některých mohou startovat i
jednotlivci, pokud to příslušné propozice dovolují.
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:
1.
Členy reprezentačního družstva školy musí být výhradně žáci příslušné školy.
2.
Členové družstva musí odpovídat stupněm školy vyhlášené soutěží.
3.
Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži.
4.
Žák smí v daném školním roce startovat pouze v jedné věkové kategorii.
Studenti víceletých gymnázií se mohou zúčastnit soutěží základních škol v odpovídající
věkové kategorii.
Všechny čtyři podmínky musí být splněny zároveň.
Během turnajů a závodů se ve sportovním areálu nesmí požívat alkoholické nápoje, tabákové výrobky,
drogy a jiné návykové látky.
Řízení soutěží: Soutěže řídí příslušní pracovníci DDM nebo pověření pracovníci spolupořadatele.
Rozhodčí:

V soutěžích jsou oprávněni rozhodovat osoby s příslušnou kvalifikací (rozhodčí a hráči
sportovních oddílů a svazů, studenti FTVS, Palestra, Pedagogických fakult a škol, učitelé
TV, trenéři, cvičitelé, vyškolení žáci 9. ročníků apod.).

Závěrečná ustanovení:
Umístěná družstva obdrží diplomy, členové družstev medaile (maximální počty budou
uvedeny v propozicích), v případě některých soutěží poháry a věcné ceny.

V Praze dne 31. 8.2018

Mgr. Renáta Mrzenová, vedoucí soutěží
Dům dětí a mládeže Praha 6

