II.ročník IMSPORT CUP 2018
Letní turnaj přípravek v Jevišovicích
TURNAJ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 23.6.2018 OD 10.00 DO 17.00 HOD. NA
HŘIŠTI V JEVIŠOVICÍCH.
Při špatném počasí a nebo při velkých vedrech se turnaj ZRUŠÍ a nemusíte se tak bát,
že budou děti vystaveny extrémním teplotám. Hlavní je zdraví dětí, a proto se turnaj bude hrát jen v dobrých
podmínkách (toto se rozhodne až v týdnu, kdy se bude turnaj hrát dle předpovědi počasí).

Vedoucí turnaje: Macháček Zdeněk È +420774693939
Přihlášky posílejte na e- mail:
Mach.11@seznam.cz
Po naplnění turnaje a jeho rozlosování na poslanou majlovou adresu dojde časový harmonogram
jednotlivých utkání celého turnaje.Přihlášky posílejte nejpozději do 17.6.2018
Do přihlášek uveďte do jakého turnaje se máte zájem přihlásit dle věkové kategorie, kontaktní
osobu,název přihlášeného klubu,kontakt(mobil,e-mail).Po přihlášení obdržíte rozlosování+pravidla
tohoto turnaje.
Při deštivém počasí nebo velkému horku se akce nebude konat z důvodu možných nemocí hráčů,kdy
pověřený pořadatelský funkcionář vás bude kontaktovat .
Ceny ve všech třech turnajích:
1.místo……………….medaile,diplom,pohár,všichni hráči(počet dle propozic) dostanou hrací míče
2.místo……………….medaile,diplom,pohár, všichni hráči(počet dle propozic) dostanou tréninkové trička
3.místo……………….medaile,diplom,pohár, všichni hráči(počet dle propozic) dostanou sportovní láhev
4.místo……………….medaile,diplom ,sladkosti
5.místo……………….medaile,diplom,sladkosti
6.místo……………….medajle,diplom,sladkosti

Příjezd a zahájení turnaje:
-Příjezd všech mužstev od 9.00 hod. nejpozději však do 9.15 hod.
-porada všech funkcionářů mužstev a rozhodčích v turnaji v 9.30 hod.před hospůdkou
-zahájení utkání v 10 hod. všech turnajů(nebude nástup mužstev)

Turnaj je rozdělen do tří samostatných turnajů a všechny zápasy se budou hrát na hlavním hřišti a to takto:

Turnaj mladších žáků-mladší žáci 7+1
-smí startovat chlapci narozeni od 1.1.2005 a mladší(dívky od 1.1.2004 a mladší)
- v turnaji bude max. 6 mužstev
- jedno mužstvo může mít max. 15 hráčů
-hřiště-půlka velkého hřiště o rozměrech 55x45 m. s brankami 5x2 m.
-hrací systém každý s každým,doba hry a rozlosování do tabulky a časy utkání budou upřesněny
-pravidla hry jsou níže upřesněny pro každou kategorii.

–startovné 1.400,-Kč. na mužstvo

Turnaj starších přípravek- starší přípravka 5 +1
- smí startovat chlapci narozeni od 1.1.2007 a mladší (dívky od 1.1.2006 a mladší)
- v turnaji bude až 6 mužstev
- jedno mužstvo může mít max. 11 hráčů
- starší přípravka bude mít jedno hřiště o rozměrech 25x40 m.a s brankami 5x2 m.
--hrací systém každý s každým,doba hry a rozlosování do tabulky a časy utkání budou upřesněny
-zahájení je v 10 hod. a ukončení do 17.00 hod.

–startovné 1.400,-Kč. na mužstvo

Turnaj mladších přípravek- mladší přípravka 4 +1
- smí startovat chlapci narozeni od 1.1.2009 a mladší (dívky od 1.1.2008 a mladší)
- v turnaji bude 6 mužstev
- jedno mužstvo může mít max. 10 hráčů
- mladší přípravka bude mít jedno hřiště o rozměrech 19x30 m. s brankami 3x2 m.
--hrací systém každý s každým,doba hry a rozlosování do tabulky a časy utkání budou upřesněny
-zahájení je v 10 hod. a ukončení do 17.00 hod

–startovné 1.400,-Kč. na mužstvo
Dodržení věkových kategorií je na funkcionářích klubů a nehodlám během turnaje zjišťovat
jak je kdo starý.Doufám,že to všichni berete jako zábavu pro děti a jejich poděkování za
tvrdou celoroční práci a nebudeme řešit tyto věci.
Přihlášená mužstva:
Všechny mužstva od kterých dostanu přihlášku,Vás všechny funkcionáře moc prosím za
dodržení účasti na tomto turnaji a příjezdu všech mužstev od 9.00 hod.nejpozději však do 9.15
hod.,tak aby nedošlo k prostojům a natahování tohoto turnaje.Tento turnaj je dost náročný na
organizaci a nemám zájem řešit v den turnaje to,že mužstvo nedojede.Jestli nemáte zájem,tak
to prosím odhlašte aspoň týden dopředu,tak abych na toto mohl reagovat.V pondělí 18.6. budu
vytvářet tabulky a veškeré časové propozice a proto prosím do této doby jestli nemáte zájem a
nebo se chcete z turnaje odhlásit,tak to prosím udělejte do této doby.To má i návaznost na
ceny,občerstvení a další organizační věci.Věřím všem mužstvům,že toto dodržíte a tímto
pomůžete k zvládnutí tohoto turnaje.

Převlékání:
Toto bude asi jeden z největších problémů tohoto turnaje ale doufám,že se i s tímto dokážeme
všichni vypořádat.V kabinách se budete moci převlékat dle rozpisu níže a záleží na Vás jestli
si věci necháte v kabině nebo si je donesete na vyhrazené místo kde bude asi víc prostoru.V
kabinách si budou moci nechat věci jen mužstva co máte níže napsané.Vyhrazené prostory
pro mužstva budou pod přístřeškem u kabin a v přilehlém prostoru vedle posilovny.Každý
celek bude mít jeden stůl a dvě lavice.V případě,že klub má více družstev,tak na každé
družstvo bude vyčleněn jeden stůl a dvě lavice.Tyto prostory budete mít označeny.Veškeré
věci si prosím hlídejte a za ztrátu bohužel organizátor tohoto turnaje nemůže nést žádnou
odpovědnost.Všem mužstvům bude přidělen prostor na odložení těchto věcí a jejich hlídání je
už jen v kompetenci vedoucích jednotlivých mužstev.
Občerstvení
Turnaj jako vždy bude kvalitně připraven po gastronomické části a to grilované sele,uzená
cigára,bramboráky,kuřecí špalíčky na zelenině,grilovaná klobása,párek v rohlíku.Na pití bude
limonáda,pivo,kafe,čaj.Každé mužstvo obdrží na poradě funkcionářů kartičky na jídlo a pití
pro hráče a pro funkcionáře každého klubu.Toto bude v ceně startovného.Startovné prosím
zaplaťte děvčatům co budou mít na starosti zapisování výsledků během celého turnaje.Prosím
nechtějte to platit hned na začátku,protože tam bude nejvíc práce ale během celého dne si tyto
děvčata vyhledejte(nebo si ony vyhledají Vás) a uhraďte startovné.Na základě toho Vám bude
vystaven doklad o zaplacení turnaje.Máme potvrzený i stánek se zmrzlinou po celý turnaj.
Doprovodné akce
Požární a policejní technika bude přítomna na tomto turnaji po celou dobu a proto není
potřeba se někde tlačit a tuto techniku si děti můžou prohlédnout vícekrát ale prosím všechny
funkcionáře o max. kontrolu nad dětmi,z důvodu toho aby se jim nic nestalo.

Vyhodnocení turnaje
Po posledním zápase v turnaji bude provedeno ihned vyhodnocení.

Pojištění hráčů a majetku
Tento turnaj není pojištěn pro případ zranění hráčů a vlastní klub za který hráč hraje bere
veškerou odpovědnost v případě zranění tohoto hráče.Proto prosím nabádejte všechny hráče
k ohleduplnosti a uvědomte si všichni,že je to 14 dní před prázdninami a nechci řešit nějaké
zranění.V případě odcizení věcí není možné tuto ztrátu uplatňovat po organizátorech turnaje.

Rozhodčí

Na každé hřiště budou vždy nominováni dva rozhodčí,kteří budou plně řídit utkání a nechtějí
řešit nějaké konflikty s hráči potažmo trenéry a rodiči.Všichni to dělají v rámci osobního
volna zdarma bez nároku na honorář a podle toho se prosím k nim chovejte.Rozhodčí budou
mít na každé utkání 3 míče patřičné velikosti dle soutěžního řádu OFS Znojmo.Pravidla
tohoto turnaje jsou stejné jako při mistrovských utkáních dané věkové kategorii.Před
zahájením na poradě budou ještě všem upřesněny.

Ukončení turnaje do 17 hod.

