PF CUP 2018 - Propozice
Pořadatel:

TJ Mladějovice

Kontaktní osoba:

Lukáš Jemelík, Mladějovice 112, 785 01
Mobil:
724 743 549
E-mail:
lukasjemelik@gmail.com

Termín:

30. červen 2018

Startovné:

800,-

Start turnaje:

10:00

Rozlosování:

9:30

Místo konání:

hřiště TJ Mladějovice

Hrací plocha:

dvě hřiště s rozměry 20x40 metrů s travnatým povrchem

Ceny
1. Velká bečka piva Litovel Moravan 11° + pivní půllitry s logem turnaje
2. 24ks plechovkového piva + věcné ceny
3. 24ks plechovkového piva + věcné ceny
Odměněn bude i nejlepší střelec a brankář turnaje!

Systém turnaje












hrací doba je 2x10min včetně zápasů play-off
turnaj je otevřen pro 8 týmů
dvě skupiny po čtyřech týmech
ve skupině se hraje systémem každý s každým
v případě bodové rovnosti rozhoduje
o lepší skóre
o větší počet vstřelených branek
o vzájemné utkání
o dodatečné pokutové kopy
vítězové skupin hrají se čtvrtým týmem druhé skupiny (druhý se třetím)
poražení semifinalisté hrají zápas o třetí místo
v případě nerozhodného výsledku se kopou pokutové kopy po třech a dále po jednom do
rozhodnutí (platí pouze pro play-off)
vítěz předchozího ročníku je osvobozen od placení startovného (2017 – Jagerteam)
pořadatel si vyhrazuje právo změnit systém turnaje, časový harmonogram a ceny pro vítěze v
případě účasti menšího počtu mužstev
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Povinnosti týmů








stanovit si kapitána týmu
dostavit se včas na rozlosování turnaje
přinést si jeden míč velikosti 5 na hraní
při rozlosování odevzdat soupisku hráčů (min. 6)
uhradit startovné pořadateli turnaje do 24. 6. 2018!
každý jeden hráč smí nastoupit pouze za jeden tým
dodržovat návštěvní řád areálu

Povinnosti pořadatele




zajistit občerstvení dle pravidel turnaje
zajistit delegování dvou rozhodčích
vést přehledně jednotlivé výsledky turnaje

Pravidla turnaje






















v ceně startovného je započítáno občerstvení ( 6x1,5l minerálky)
počet hráčů v týmu je 4+1 (minimální počet je 3+1 – menší počet = kontumace utkání)
střídá se hokejovým způsobem v přerušené hře
utkání řídí jeden hlavní rozhodčí
před zahájením utkání se losem vybere mužstvo, které má právo výběru strany
zeď se při standardních situacích staví 5m od míče, tato vzdálenost platí i při postoji
soupeře při zahrávání rohového kopu
v případě autového vhazování musí být soupeř vzdálen minimálně 1m od pomezní lajny
hráč musí rozehrát míč při autovém vhazování, standardních situacích aj. do 6ti vteřin,
stejná doba platí pro brankáře držícího míč v rukou
hráč vhazuje aut maximálně 1m za autovou čarou
malá domů je povolena pouze z rozehrávky autového vhazování, tj. brankář smí chytit míč
do rukou z autového vhazování od vlastního spoluhráče
malá domů je zakázána při úmyslné přihrávce nohou hráče vlastnímu brankáři, tj. brankář
nesmí chytit míč do rukou při úmyslné přihrávce nohou od vlastního spoluhráče
brankář může přehazovat půlící čáru
za červenou kartu stojí hráč do konce utkání + jedno následující utkání
odkop od vlastní branky je správně proveden tak, když míč přejde pokutové území
branka z výkopu brankáře platí; neplatí z vyhození brankáře rukou či z autového vhazování –
v tomto případě rozhodčí nařídí odkop od brány
rozhodčí nevpustí na hrací plochu hráče, který je pod vlivem alkoholu či drog
kolíkové kopačky zakázány
při odstoupení mužstva z jakékoliv příčiny, jsou odehrané výsledky mužstva anulovány
ostatní dle pravidel malé kopané (celé znění na www.malakopana.cz )
v případě neúčasti mužstva propadá startovné ve prospěch pořadatele
všichni hrají na vlastní riziko, v případě úrazu bude poskytnuta nezbytná první pomoc –
pořadatel nenese žádnou další odpovědnost
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