
HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY

který se uskuteèní

v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní

OBSAZENÍ TURNAJE :

ÈASOVÝ SLED TURNAJE:

PODMÍNKY A DODATKY K ÚÈASTI NA TURNAJI:

FK BLANSKO
FC NORDIC BRNO
SK LÍŠEÒ
SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO

SK SOKOL LIPOVEC
FC SPARTA BRNO
MKZ RÁJEC-JESTØEBÍ
MFK VYŠKOV

8.30 - odevzdání vyplnìných soupisek, zaplacení startovného
         Mužstva jsou rozdìlena do dvou skupin, mužstva na 1. a 2. místì postupují do semifinále,
         mužstva na 3. a 4. místì do utkání o umístìní na 5. - 8. místì.
9.00 - zahájení turnaje. Rozlosování a èasový rozpis utkání je souèástí propozic
Po skonèení turnaje probìhne jeho vyhodnocení a pøedání cen.

- startovné èiní 1.200,- Kè, platit se bude pøi prezentaci
- pro hráèe a trenéry je zajištìno obèerstvení a nápoje. Další je možno zakoupit v restauraci,
  která je souèástí haly.
- mužstvo je tvoøeno maximálnì 12-ti hráèi (2 dospìlí souèástí realizaèního týmu).
- každé mužstvo obdrží jednu šatnu, za kterou po dobu turnaje zodpovídá
- v srpnu 2013 byla v hale provedena rekonstrukce podlahy - litý polyuretan conipur - 
žádáme hráèe a trenéry o používání sálové obuvi s nebarvící podrážkou 
(stejnì tak rodièe v pøípadì jejich úèasti - je možno mít i pøezùvky)
- kriteria pro urèení poøadí mužstev v základních skupinách: 

- týmy na 1.-3. místì obdrží poháry, medaile, diplom, vìcné a upomínkové pøedmìty
- tým na 4. místì obdrží diplom, vìcné a upomínkové pøedmìty
- týmy na 5.-8. místì obdrží diplom a upomínkové pøedmìty 

1. Poèet bodù
2. Výsledek vzájemného zápasu
    v pøípadì rovnosti bodù více mužstev rozhoduje minitabulka sestavená se vzájemných
    zápasù tìchto mužstev, kde je rozhodující - body - rozdíl skore - vìtší poèet vstøelených
    branek.
3. Rozdíl skore
4. Vìtší poèet vstøelených branek
5. Penalty - 1. serie 3 penalty, pak po jedné do rozhodnutí. 
                      

hráèi roèník narození 2004 a mladší

SÝPKA CUP BLANSKO

2013



PRAVIDLA:

HRA BRANKÁØE:

DISCIPLINÁRNÍ TRESTY:

DÙLEŽITÁ UPOZORNÌNÍ:

- hrací systém 5+1, støídá se libovolnì bìhem hry. V pøípadì vyššího poètu hráèù na høišti
  následuje vylouèení hráèe - žlutá karta ( více v èásti Disciplinární tresty )
- hrací doba je 1 x 13 minut (2 minuty pauza)
- hrací doba o umístìní 1x15 minut (2 minuty pauza)
- hraje se fotbalovým míèem (vel. 4), høištì má rozmìry házenkáøské plochy, brány jsou 5 x 2 m
- mantinel je souèástí hry, rohy se kopou. V pøípadì, že míè pøeskoèí mantinel, kope se aut.
  Nesmí se vstøelit branka pøímo z autu.
  V pøípadì dotyku míèe stropu haly se rozehrává nepøímý kop z pùlky høištì.
- nebezpeèné skluzy jsou zakázány a budou trestány pøímým kopem z místa pøestupku !
- za vítìzství se udìlují 3 body, remiza 1 bod, prohra 0 bodù
- zápasy budou øídit delegovaní rozhodèí

- pokud je míè za bránou v autu, nesmí brankáø rozehrát (pøekopnout ani pøehodit) pøes pùlku
  høištì. Míè se musí dotknou na vlastní polovinì høištì podlahy nebo ho musí teèovat spoluhráè.
  Pokud se tak nestane, následuje nepøímý kop z pùlky. Pokud brankáø chytí míè ve høe, mùže jej
  rukou vyhodit pøes pùlku.
- pokud si dá brankáø míè mimo vyznaèené brankovištì, mùže míè rozehrát kamkoliv.
- malou domù nemùže brankáø chytit rukou. Pokud se tak stane, následuje nepøímý kop.
- v pøípadì, že se brankáø dotkne míè mimo vyznaèené brankovištì, následuje nepøímý kop

ŽLUTÁ KARTA
Vylouèení hráèe na 2 minuty. V pøípadì vstøelení branky se hráè vrací zpìt do hry.

- KAŽDÝ HRÁÈ NASTUPUJE NA SVÙJ REGISTRAÈNÍ PRÙKAZ
- DRUŽSTVA SE ZÚÈASTNÍ TURNAJE NA VLASTNÍ NEBEZPEÈÍ, LÉKAØSKÝ DOZOR NENÍ
POØADATELI ZAJIŠTÌN

KONTAKT PRO PØÍPAD DOTAZÙ:

FARNÍK Leoš JARÙŠEK Hynek
Tel.: 602 552 938 Tel.: 603 719 414

leos.farnik@seznam.cz h.jarusek@seznam.cz

ÈERVENÁ KARTA
Vylouèení hráèe do konce utkání. Mužstvo je potrestáno oslabením po dobu 2 minut, tento trest
pokraèuje i v pøípadì obdržení branky. Po upynutí 2 minut je vylouèený hráè nahrazen jiným
hráèem.
Vylouèený hráè smí nastoupit k dalšímu utkání.

Individuální ocenìní:
- vyhodnocen bude nejlepší hráè, brankáø a støelec turnaje.
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UTKÁNÍ O 5 - 8 MÍSTO
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Název mužstva:

HALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH PØÍPRAVEK

SOUPISKA MUŽSTVA

SÝPKA CUP BLANSKO 2013
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