SK RUDOLFOV
pořádá

Fotbalový turnaj

O POHÁR MĚSTA RUDOLFOVA
5. ročník
Mladší přípravka ročník 2008 a mladší

19. března 2017 9.00 – 12.00

Starší přípravka ročník 2006, 2007 a mladší

19. března 2017 13.00-16.00

Mladší žáci ročník 2005 a mladší

26. března 2017 9.00 – 12.00

Starší žáci ročník 2004 a mladší

26. března 2017 13.00 – 16.00

Dopolední turnaj: sraz v 8.30, start v 9.00
Odpolední turnaj: sraz v 12.30, start v 13.00
Startovné: 900 Kč/mužstvo
Stravování: v přilehlých prostorách bude zajištěn bufet, kde si mužstva mohou zakoupit
občerstvení a pití.
Vstup do tělocvičny: bude umožněn pouze po přezutí, pro rodiče budou připraveny
jednorázové návleky. Nevozte si s sebou cenné věci či větší finanční obnos, šatny budou
průchozí a nebudeme tak schopni zamezit případným ztrátám.
Herní systém: počet hráčů 4+1 (2008 5+1). Maximálně 12 hráčů v týmu. 6 týmů bude
rozlosováno do 2 základních skupin, podle umístění ve skupině budou následovat
semifinále, zápas o 5. místo, zápas o bronz a finále.
Hrací doba: 15 minut
Pořadí ve skupině: rozhodne počet bodů (3 body výhra, 1 bod remíza), dále vzájemné
skóre

Pravidla:
Domácí tým – první napsaný v rozpisu nastupuje na levou stranu, druhý v pořadí hraje
vpravo.
Hraje se u vstupu na červenou čáru, naproti odrazy, auty se vhazují, rohy se kopou.
Hra se řídí pravidly sálové kopané malých forem, pro upřesnění:
 Brankář smí rozehrát (rukou i nohou) na vlastní půli, v případě přechodu míče
rozhoduje teč hráče nebo palubovky, jinak kope NVK druhý tým z hranice půle.
 Pokutový kop se kope za zákrok proti pravidlům – fauly, hra rukou v pokutovém
území (mimo brankáře)
 Volné kopy jsou vždy nepřímé.
 Malá domů je povolena pouze u mladší přípravky.
 Strop se píská jako aut, vhazuje se z červené čáry v pomyslné linii místa doteku
 Střídání hráčů: hokejově v přerušené hře
Hraje se podle rozlosování. Mužstva musí být připravena 5 minut před začátkem další
hry, utkání začíná okamžitě. Kdo se nedostaví, prohrává zápas kontumačně
Podmínky: vedoucí nebo trenér předloží na začátku turnaje soupisku hráčů s datem
narození a pravdivost stvrdí svým podpisem. Hráči hrají v sálové obuvi se světlou
podrážkou.
Ceny: první tři místa obdrží pohár a diplom, medaile dostanou všichni účastníci.
Vyhlášen bude nejlepší střelec a brankář, pro které je připravena malá cena
Kontaktní údaje
Mladší přípravka – Matějková Anna 776 258 551 anna.zralok@seznam.cz
Starší přípravka „B“ – Štekl Milan 602 182 527 milan.stekl@seznam.cz
Starší přípravka „A“ – Osouch Antonín 602 657 240 a.osouch@seznam.cz
Mladší žáci – Brůžek Petr 777 215 059 bruzek@sinopsmp.cz
Starší žáci – Hlubocká Iveta 774 167 595 i.hlubocka@seznam.cz

Veškeré informace a dotazy.
Anna Matějková
SK Rudolfov
trenér U7-U8
email: anna.zralok@seznam.cz
mobil: +420 776 258 551

