SK Jilemnice – fotbalový oddíl
Sportovní 1245, 514 01 Jilemnice

Pořádá halový turnaj v kopané mladších přípravek
ročník 2010 a mladší

Všichni jste srdečně zváni, přijďte podpořit mladé
fotbalisty.

Místo: sportovní hala Jilemnice
Metyšova 102, 514 01 Jilemnice
(hala se nachází naproti nemocnici)

Sobota 24.11.2018
čas: 9:00 – 15:00

PRAVIDLA HRY:

Hrací plocha :

na jedné straně se hraje o mantinel, na druhé se rozehrává aut
pouze rukou, nelze vyvést balón či přihrát nohou

Volné kopy :

jsou všechny přímé, zeď ve vzdálenosti 3m od míče

Střídání :

hokejovým způsobem

Vyloučení :

žlutá karta – 2 minuty s návratem po obdržené brance
červená karta – 2 minuty + osobní trest hráče do konce
utkání

malá domu:

brankář může chytit malou domu do ruky

ofsajd:

neplatí

branky:

házenkářské

brankář:

všechny míče může hrát z ruky / položí – li míč na zem, je ve
hře a může jím hrát soupeř
nesmí hrát míč vzduchem přes půlící čáru (volný kop pro
soupeře), pokud si před tím nepoloží míč na zem (halfvolej
není povolen)

PROPOZICE
Pořadatel:

SK Jilemnice

Termín:

Sobota 24.11.2018

Místo:

sportovní hala Jilemnice, Metyšova 102, 514 01 Jilemnice

Kategorie:

mladší přípravka, řočníky 2010 a mladší

Časový plán:

prezentace 8:30 – 8:45, výkop 9:00, vyhlášení 15:00

Startovné:

splatné před zahájením turnaje ve výši 1.200 Kč

Organizátor:

Oldřich Henych 734 697 048
Vladimír Horáček 603 455 012
David Lukeš 732 804 479

Hrací systém:

8 týmů, 2 skupiny po 4 (losování proběhne po prezentaci), po
té semifinálová utkání mezi 1. a 2. ze skupin a následně boje
o 1. místo (výherci semifinále) a 3. místo (poražení ze
semifinále). Zápasy o 5. až 8. místo proběhnou stejným
způsobem jako o 1. až 4

Hrací doba

15 minut

Počet hráčů:

4+1

Soupisky:

obdržení při příjezdu, vyplnění před začátkem turnaje

Pořadí ve skupinách:

1. Počet bodů
2. vzájemné utkání
3. brankový rozdíl
4. více vstřelených branek
5. los

Občerstvení:

výborný bufet v hale, s ještě lepší obsluhou J

Ceny:

pro první 3 mužstva medaile a poháry, ceny pro
nejužitečnějšího hráče a nejlepšího gólmana turnaje (určí
vedoucí jednotlivých týmů, 1 tým jeden hlas), diplomy a
věcné ceny pro všechny zúčastněné týmy

