FC VESELÍ N. MORAVOU POŘÁDÁ JIŽ 2. ROČNÍK

Letního mezinárodního turnaje přípravek
kategorie U9 - mladší přípravka : neděle 23. června 2019
Místo konání : Městský fotbalový stadion, U stadionu 1339, Veselí nad Moravou
Kontaktní osoba: Pres Richard, +420 725 636 501, rpres@centrum.cz
Aktuální informace na stránkách klubu www.fcveseli.cz/turnaje
Časový harmonogram :

8:00 technická porada, odevzdání soupisek
8:20 - 12:30 základní skupiny
12:30 - 13:00 polední přestávka
13:00 - 15:00 zápasy o umístění
15:15 vyhlášení výsledků

Hrací plocha: 2x Přírodní tráva, 1 x umělá tráva 3G (v případě nepříznivého počasí)
Startovné:

1.500- Kč, zahrnuje pitný režim,občerstvení, ceny, rozhodčí

Kategorie:

ročník. 2010 a mladší

Soupiska:

max. 14 hráčů + trenér + vedoucí týmu

Organizace: 12 týmů, 2 základní skupiny po 6 týmech každý s každým , hraje se současně na 3 hřištích.
Podle pořadí ve skupině následují zápasy čtvrtfinále, semifinále, finále a pro týmy z 5. a 6.
míst skupina o konečné umístění (9.-12. místo)
Hřiště 30x20m, branky 5x2m / zápas 20 min. / hraje 4+1, střídání hokejovým způsobem
Hodnotící kritéria : Vítězství 3 body, Prohra 0 bodů. Remíza 1 bod + následuje penaltový rozstřel - 3
série, případně se pokračuje po 1 sérii do rozhodnutí. Vítěz penaltového rozstřelu získá +1
bod – tedy celkem 2 body. Branky z remízového rozstřelu se do tabulky nezapočítávají
Pravidla :

Hraje se podle běžných pravidel UEFA s přihlédnutím k výjimkám pro mladší přípravku.
Postavení mimo hry se neuplatňuje. Auty se vhazují, kopou nebo vyjíždí. Branka z autu
neplatí. Výkop (výhoz) brankáře ani volný kop z brankového území nesmí přeletět vzduchem
přes půlící čáru ( míč musí dopadnout nebo být tečován před půlící čárou), jinak následuje
nepřímý volný kop z poloviny hřiště. Malá domů je povolena. V případě volného kopu či rohu
musí soupeř stát ve vzdálenosti minimálně 5m, v případě rozehrávky autu minimálně 2m od
rozehrávajícího hráče.

Pořadí ve skupině rozhoduje :
1. počet získaných bodů
2. vzájemný zápas (minitabulka), započítávají se i body z pen.rozstřelů
3. gólový rozdíl
4. vyšší počet vstřelených branek
5. penalty (při shodě ve všech výše uvedených parametrech)
Ceny:

Poháry + medaile pro 1.-3. místo, individuální ceny,
Každé z mužstev obdrží tašku se sladkostmi

Občerstvení: pořadatel zajistí pitný režim + svačinu
Zdravotní služba:

zajistí pořadatel turnaje, hráči hrají na vlastní nebezpečí.

