11. ročník turnajů O pohár Alfréda Bořuckého

Propozice turnajů mladších a starších žáků
Pořadatel turnaje:

Sportovní klub Moravan Oldřišov, z.s.

Kategorie:

Turnaj Mladší žáci: ročník narození 2008 a mladší (dívky 2007 a mladší)
Turnaj Starší žáci: ročník narození 2006 a mladší (dívky 2005 a mladší)
Oba turnaje budou probíhat zároveň – každý paralelně na dvou hřištích, tzn. na dvou
velkých hřištích budou vytvořeny čtyři malé hřiště

Místo:

Fotbalové hřiště SK Moravan Oldřišov, Opavská 17, 747 33 Oldřišov,
mapa zde https://mapy.cz/s/malolobahu

Datum konání:

Sobota 26. 6. 2021

Začátek:

Sraz od 8:15, slavnostní zahájení 9:00, start turnaje od 9:15, předpokládaný konec
13:30

Startovné:

1 200 Kč / tým / turnaj
Startovné bude použito na oběd, pitný režim a ceny pro hráče a týmy.
Po zaplacení startovného (u T. Lavického) dostane zástupce klubu fakturu o
zaplacení, lístky na obědy a soupisku týmu pro vyplnění. V případě zájmu můžeme
předem vystavit fakturu pro platbu převodem (již využili Brumovice a Hněvošice).

Šatny:

Maximálně dvě družstva budou mít k dispozici jednu šatnu. Z důvodu velikosti
turnajů budou některá mužstva mít venkovní šatnu ve stanech. Turnaj není pojištěn
proti krádeži – zodpovídá si vedoucí každého mužstva.

Občerstvení:

Bude zajištěno po celou dobu turnaje v Hostinci Moravan a přilehlém stánku s
občerstvením. Během víkendu probíhá v areálu Sportovní slavnost.

Přihlášení:

Turnaj je plně obsazen, již není možné se přihlašovat.

Přihlášení účastníci turnajů: Losovací čísla byla přiřazena podle pořadí přihlášených týmů.
Losovací číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Mladší žáci
Oldřišov
Štěpánkovice
Stěbořice
Chlebičov
Raduň
Vítkov
Brumovice
Hněvošice

Starší žáci
Oldřišov
Štěpánkovice
Štítina
Holasovice
Darkovičky
Raduň
Vítkov
Píšť
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Hrací systém:

5 hráčů + brankář
max. počet hráčů pro družstvo 12 + 2 vedoucí
8 týmů v každém turnaji, kdy se utká každý s každým 1x 12 minut. Paralelně se bude
hrát každý turnaj na 2 hřištích (tzn. pro dva turnaje budou celkem čtyři hřiště)
Hřiště 1 a 3 – turnaj Mladších žáků
Hřiště 2 a 4 – turnaj Starších žáků

Všechny zápasy jsou rozlosovány podle Bergerových tabulek podle systému na
rozpisyzapasu.cz podle pořadí, ve kterém se týmy přihlásily do turnajů.
Ceny pro týmy:

Každý tým obdrží pohár a dárkové tašky. Budou vyhodnoceny individuální ceny nejlepší hráč, brankář a střelec každého z turnajů
Hraje se podle pravidel fotbalu a podle soutěžního řádu, včetně odlišností
uvedených v tomto rozpisu. Hráči startují na platnou soupisku mužstva.

Postup pro určení vítěze turnaje:
1. Počet bodů
2. Vzájemný zápas
3. Rozdíl skóre
4. Větší počet vstřelených branek
5. 3 pokutové kopy, v případě nerozhodného stavu po jednom PK do rozhodnutí (nesmí kopat vícekrát
stejný hráč)
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Kontakty:
Ondřej Samek, trenér
Radek Kalo, trenér
Lubomír Strouhal, předseda klubu, direktoriát turnaje
Ing. Tomáš Lavický, ekonom klubu, direktoriát turnaje

M 778 471 096
M 773 076 661
M 605 233 705
M 602 504 945

E strouhal@prejda.cz
E klub@skmo.cz
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