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FC ZBROJOVKA BRNO - ZBROJOVKA CUP 2018
Starší přípravka
1. Pořadatel: FC Zbrojovka Brno – ženský tým
2. Účastníci ligy: 6 týmů
3. Termín: sobota 17.3.2018, 8:00-12:15 (Rozlosování bude zasláno nejpozději týden před turnajem mailem)
4. Místo konání: Nafukovací hala TCM, Sladovnická 508/17, Brno-Ivanovice
Povrch: UMT
5. Hlavní pořadatel: Zdeněk ROTREKL tel. 776 366 078
6. Startují hráči narození 1.1. 2007 a mladší (dívky 1.1. 2006 a mladší)
7. Rozhodčí zajišťuje pořadatel
8. Startovné: 1300 Kč (platí se při prezentaci)
9. Neúčast v hrací den – utkání se kontumují !
10. Technická ustanovení:
a - Hraje se podle pravidel minifotbalu s odlišnostmi
b
Hraje
se
„každý
s
každým“
1x14
min.
c - Počet hráčů 1+4, na soupisce max. 10 hráčů, po celou dobu turnaje má hráč stejné číslo, soupisku předložit
při prezentaci
d - Pravidlo „přes půl“ brankář rozehrává z brankoviště (nohou, rukou) jen na své půlce, porušení, hraje
soupeř z půlky, nepřímí kop
e - Malá domů zakázaná!
f - Auty se hází, rohy kopou
g - Střídání hokejovým způsobem
h - Všechny kopy jsou nepřímé, vzdálenost od míče 4m, pokutový kop ze 7 m
i - Hraje se na branky 5x2 m
j - První žlutá-vyloučení na 1 min. druhá žlutá-vyloučení do konce zápasu, červená–vyloučení do konce
zápasu,
všechna
vyloučení
bez
povolení
náhradníka
11. Kritéria pořadí: Tabulka všech zápasů 3-1-0
-Brankový rozdíl skóre
-Větší počet střelených branek
-Při schodě vzájemný zápas „mini tabulka“
-Dodatečné
3
12. Výstroj hráčů: - Každé družstvo jednotný dres
- Obuv: kopačky - turfy
- Chrániče jsou povinné
13. Pitný režim a drobné občerstvení pro hráče a hráčky zajištěno
14. Občerstvení : místní bufet
15. Věcné ceny: Poháry, diplomy, první tři týmy medaile,
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pokutové

kopy
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Za chování a bezpečnost hráčů v celém areálu a za veškeré osobní věci odpovídá vedoucí každého
družstva!
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