Propozice fotbalového turnaje
O pohár Alfréda Bořuckého

Pořadatel:

SK Moravan Oldřišov

Termín:

23. 6. 2012, slavnostní nástup v 9:15 hodin

Místo:

Fotbalové hřiště SK Moravan Oldřišov,
Opavská 17, Oldřišov 74733

Kategorie:

Mladší žáci, ročník narození po 1. 1. 1999

Startovné:

1000 Kč Oběd a pitný režim je zahrnut v ceně startovného.

Počet účastníků:

10

Seznam přihlášených týmů:

Skupina A

Skupina B

Start hráčů: Jen na registrační průkazy, které musí být po celou dobu turnaje
k dispozici k případné kontrole.

Na turnaji nesmí startovat hráči, kteří v sezóně 2011-12
nastupovali za týmy hrající vyšší soutěže než krajský
přebor a to jak formou hostování nebo střídavého
startu.

Počet hráčů: Brankář + 7 hráčů v poli
Hrací doba: 1 x 20minut na dvou hřištích
Herní systém: Dvě skupiny, každý s každým, dále pak utkání o konečné
umístění, semifinále, o třetí místo, finále. Utkání se budou odehrávat na dvou
hracích plochách.
Soupiska: 14 hráčů + 2x realizační tým (Dle soupisky budou vydávány obědy
max. 16 osob.)
Zdravotní dozor: zajištěn pořadatelem (hráči startují na vlastní nebezpečí)

Ceny: Vítěz získá putovní pohár, který je povinen v určeném termínu vrátit zpět
pořadateli a zároveň získá menší pohár do trvalého držení. Poháry získají také
týmy na 2. a 3. místě. Pro první tři týmy jsou připraveny medaile.
Individuální ohodnocení : nejlepší hráč
nejlepší střelec
nejlepší brankář
Každý tým obdrží upomínkové předměty.

Hodnocení:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

počet bodů ( 3 – 1 – 0 )
vzájemné utkání
rozdíl branek
větší počet vstřelených branek
los
v utkáních o umístnění při nerozhodném výsledku rozhoduje tři pokutové
kopy, poté do rozhodnutí

Los turnaje
Skupina A – hřiště A

1.

9:30

2.

9:55

3.

10:20

4.

10:45

5.

11:10

6.

11:35

7.

12:00

8.

12:25

9.

12:50

10.

13:15
13:15 -13:30 přestávka

Čas

Skupina B – Hřiště B

o 9. – 10. místo

13:30

semifinále A1- B2

13:55

B1-A2

o 5. – 6. místo

14:20

o 7.- 8. místo

o 3. – 4. místo

14:45

finále

15:10

slavnostní ukončení

15:35

Pravidla:
VOLNÉ KOPY
1. Vzdálenost hráčů soupeře od místa volného kopu je 5 metrů.

KOP OD BRANKY

Brankář, je-li míč ze hry, uvádí jej do hry zpět z prostoru pokutového
území a to buď výhozem, nebo výkopem z ruky. Při uvádění míče do
hry nesmí brankář překopnout polovinu hřiště a to jak ze hry tak při
přerušené hře. Při porušení tohoto pravidla následuje přímý volný
kop z poloviny hřiště. Toto ustanovení však neplatí, pokud brankář
vyhazuje míč rukou. Kroky brankáře v pokutovém území se nepočítají.
Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře pouze nohou. Při
uvádění míče do hry brankařem musí být hráči soupeře mimo pokutové území.

V utkáních lze použít zpětnou přihrávku brankáři, ale brankář se
míče nesmí dotknout rukou. Při porušení tohoto pravidla rozhodčí
nařídí nepřímý volný kop.

VÝSTROJ HRÁČŮ
1. Hráči musí být před i po celou dobu střetnutí řádně ustrojeni a dodržovat
předepsanou výstroj.
2. V minifotbale není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky.
3. Hráči musí mít chrániče holení.
Pokud je možno prosíme týmy, aby si přivezli dvě sady dresů.
OFSAJD
Při minifotbale neplatí ofsajdová pozice ani ofsajd.
STŘÍDÁNÍ
Střídání hráčů se provádí hokejovým způsobem v prostoru hráčských laviček.

Rozhodčí budou přísně trestat projevy
nesportovního chování a nefér hry !!!!
Kontaktní osoby:
Hartoš Daniel

tel. 776 222 916

Godovský Alexander

tel. 608 617 328

Samson Jaroslav

tel. 774 179 278

Email: skmoldov@seznam.cz
www.skmo.cz

