PROPOZICE ZIMNÍCH HALOVÝCH FOTBALOVÝCH TURNAJŮ MLÁDEŽE
1) Pořadatel: Moravian sports agency s.r.o., tel: 603 440 424
2) Účastníci: dle přihlášených družstev do kapacity 8 družstev na turnaj, přihlášku možné
vyplnit online zde, nebo zaslat mailem na info@morasport.cz
3) Místo: SH Gymnázium Šumperk
4) Rozlosování: bude zasláno uveřejněno na www.morasport.cz a přihlášeným účastníkům
zasláno emailem
5) Termíny:

TERMÍN

ROČNÍKY

Neděle 11.11.

2011 a mladší

Neděle 18.11.

2010 a mladší

PŘIHLÁŠKA

Sobota 24.11. 2009 a mladší

6) Startovné:

Sobota 5.1.

2010 a mladší

Sobota 3.2.

2009 a mladší

Sobota 9.2.

2011 a mladší

1.500,-Kč/turnaj.

Družstva obdrží po přihlášení fakturační údaje.

7) Hrací doba: 1x15minut, každý s každým
8) Počet hráčů: 1brankář + 4 hráči v poli, soupisku odevzdá vedoucí družstva při prezentaci.
Za zdravotní způsobilost hráčů ručí mateřské oddíly.
9) Rozhodčí: zajistí pořadatel
10)

Technická ustanovení:
 hraje se podle pravidel pro přípravky s odlišnostmi
 hraje „každý s každým- 1x15 mim
 počet hráčů 1+4, na soupisce max. 15 hráčů
 pravidlo „přes půl“ brankář rozehrává z brankoviště i ze hry (nohou, rukou) jen
na své půlce, při porušení zahraje soupeř z půlky nepřímí volný kop.
 malá domů je povolena!
 auty se hází, rohy kopou
 střídání hokejovým způsobem
 u všech volných kopů je vzdálenost od míče 4m





pokutový kop se zahrává ze 7 m
hraje se na branky 3x2 m
první žlutá napomenutí, druhá žlutá vyloučení do konce zápasu, červená =
vyloučení do konce zápasu,

11) Kritéria pořadí: Tabulka všech zápasů
 Body 3 za vítězství, 1 za remízu, 0 za prohru
 Brankový rozdíl skóre
 Větší počet střelených branek
 Při shodě bodů vzájemný zápas, popřípadě „mini tabulka“
 dodatečné 3 pokutové kopy
12) Výstroj hráčů: Každé družstvo jednotný dres, trenky, štulpny, hráč nastoupí v sálové
obuvi se světlou podrážkou, chrániče jsou povinné!!!
13) Materiální zabezpečení:
 pořadatel zajistí 2 ks míčů s nižším odskokem,
 o způsobilosti míče rozhoduje hlavní rozhodčí a pořadatel turnaje,
 za peníze a jiné cenné věci nebude brána zodpovědnost
 občerstvení pro hráče je zajištěno pořadatelem turnaje
 kabiny budou k dispozici v tělocvičně. O umístění vašeho družstva do
příslušné kabiny se dozvíte na vývěsce v areálu SH.
 družstva jsou povinna dodržovat pokyny organizátora ohledně chování ve
sportovní hale (pohybovat se ve vyhrazených prostorách). Za chování hráčů
a bezpečnost hráčů odpovídá vedoucí (trenér) mužstva.
 pořadatel zajistí zdravotní službu
14) Ceny
Vítěz turnaje a družstva na 2. a 3. místě obdrží pohár, diplom, medaile. Individuální ceny pro
nejlepšího střelce a brankáře. Každé družstvo bude odměněno.
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