FC VESELÍ N. MORAVOU POŘÁDÁ 5. ROČNÍK

MARACANA CUP
Mezinárodní fotbalový turnaj žáků
U15 - starší žáci: sobota 16. června 2018
U13 - mladší žáci: neděle 17. června 2018
Propozice
Místo konání :

Městský stadion, U stadionu 1339, Veselí nad Moravou

Kontaktní osoba: Trbušek Jaroslav, +420739276470, trbusekjaroslav@seznam.cz
Aktuální informace na stránkách klubu www.fcveseli.cz
Časový harmonogram : 7:45 technická porada (zasedačka), odevzdání soupisek
8:30 - 12:00 základní skupiny
12:00 - 13:00 polední přestávka
13:00 - 16:00 zápasy o umístění
16:30 vyhlášení výsledků
Hrací plocha:

Přírodní tráva, v případě nepříznivého počasí umělá tráva 3G

Startovné:

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

Kategorie:

U15 – r. 2003 a mladší
U13 - r. 2005 a mladší

Soupiska:

max. 16 hráčů + trenér + vedoucí týmu

Organizace:

U15 - 8 týmů / 2 hřiště / hraje 10+1 , střídání hokejový způsobem
U13 - 12 týmů / 3 hřiště 60x40m , branky 5x2m / hraje 7+1, střídání
hokejovým způsobem

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.

Hrací systém U15 :
Týmy budou rozděleny do 2 základních skupin ( modrá, bílá). V těchto skupinách se utká
každý s každým. První 2 týmy ze skupin postupují do semifinále. Vítězové semifinále se
utkají ve finále, poražení semifinalisté budou hrát o 3.místo. Týmy na 3. a 4. místě
základních skupin vytvoří minitabulku o umístění na 5.-8. místě. Vzájemné zápasy ze
základních skupin se započítají a dohrají se zbývající zápasy s týmy z druhé základní
skupiny.
Hrací doba: 1×30 minut, každý tým odehraje celkem 5 utkání (150 minut)

Hrací systém U13 :
Týmy budou rozděleny do 2 základních skupin ( modrá, bílá). V těchto skupinách se utká
každý s každým. První týmy z obou skupiny postupují automaticky do semifinále. Druhé a
třetí týmy ze základních skupin postupují do čtvrtfinále. Vítězové čtvrtfinále postupují do
semifinále a poražení odehrají vzájemný zápas o 5.-6. místo. Vítězové semifinále se utkají
ve finále, poražení semifinalisté budou hrát o 3.místo. Týmy na 4.-6. místě základních
skupin vytvoří minitabulku o celkové umístění na 7.-12. místě. Vzájemné zápasy ze
základních skupin se započítají a dohrají se zbývající zápasy s týmy z druhé základní
skupiny.
Hrací doba: 1×20 minut, každý tým odehraje celkem 7-8 utkání (140-160 minut)

Hodnotící kritéria
Hraje se podle běžných pravidel UEFA. V případě remízy následují 3 série pokutových

kopů, případně se pokračuje po 1 sérii až do rozhodnutí. Vítěz penaltového rozstřelu získá
+1 bod – tedy celkem 2 body. Branky z remízového rozstřelu se do tabulky nezapočítávají.
O pořadí ve skupině rozhoduje:

1. počet získaných bodů
2. vzájemný zápas (minitabulka)
3. gólový rozdíl
4. vyšší počet vstřelených branek
5. penalty (při shodě ve všech výše uvedených parametrech)
Vítězové minulých ročníků :
st. žáci: FC Veselí nad Moravou
TJ Spartak Myjava
FK Kunovice
TJ Spartak Myjava

mladší žáci: FC Bučovice
FC Kyjov 1919
FK Kunovice
FC Slušovice

