SDH – ŠTĚPÁNOV
si Vás dovoluje pozvat na

XIV . ročník turnaje v malé kopané:
„O ŠTĚPÁNOVSKÝ

POHÁR“,

Memoriál Františka Kroulíka.
Termín:

14. 7. 2018

Startovné:

900,- Kč /družstvo – nutno zaplatit předem na níže uvedené adrese,
nebo zaslat na účet 1143427399/0800, do poznámky napsat název družstva
/až po uhrazení startovného je družstvo přihlášeno do turnaje/.

Program:

do 8:00 Příjezd
8:00

Místo:

Štěpánov – hřiště SDH

8:30 První zápasy skupin

Nástup - rozlosování

Pravidla:
 turnaj je určený pro všechny, kdož mají rádi sport a dobrou náladu
 družstva budou zařazena dle rozlosování do skupin
 ve skupinách se hraje systémem „každý s každým“
 dle umístění ve skupinách budou družstva nasazována k bojům o celkové umístění
 počet hráčů 4 + 1, s neomezenou možností střídání (max. počet v týmu 9)
 hrací doba 2 x 10 min, házenkářské branky
 maximální počet 24 týmů v turnaji
 pořadatelé nezajišťují míče, družstva hrají s vlastními míči



Občerstvení:
 zajištěno, včetně pitného režimu, po celou dobu trvání turnaje
 v ceně startovného jsou zahrnuty ochranné nápoje pro soutěžní kolektivy
Závazné přihlášky nejpozději do 10. 7. 2018
 písemně na adresu:
V t í p i l Pavel
Štěpánov 85
539 73 Skuteč
 telefonicky:
724 180 223
 e-mailem:
vtipil.pavel@seznam.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit do soutěže pouze řádně přihlášená družstva.
Sportu zdar a dobré zábavě zvlášť!

Propozice turnaje v malé kopané
 Zápasy ve skupinách a ve finálovém pavouku 2 x 10 min.
 Červená karta – oslabení do konce zápasu (faul bez balonu, urážka rozhodčího
apod.).
 Žlutá karta – 2 min v oslabení (skluz, faul zezadu, apod.).
 Minimální počet hráčů na hřišti 3 + 1, při menším počtu hráčů jednoho
družstva následuje kontumace 5 : 0, stejně tak při jiných závažných prohřešcích.
 Postupový klíč:
o Vítězové a druzí ze všech skupin postupují do finálového pavouka.
o Pro ostatní turnaj končí. (v případě menšího počtu družstev, možná úprava
postupového klíče, aby si každý co nejvíce zahrál)
o Postup ze skupiny:
 Body
 Vzájemný zápas
 Rozdíl skóre
 Více vstřelených branek
 Penaltový rozstřel – 3 pokutové kopy a dále po 1 kopu
do ukončení. Při penaltovém rozstřelu může kopat jeden hráč opakovaně.
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 V případě remízy penaltový rozstřel.
 Bodování:
 Vítězství
 Remíza

3 body
1 bod

 Sankce:
 Červená karta
 Žlutá karta

pokuta 50,- Kč
pokuta 20,- Kč

 V případě nezaplacení nebude družstvu umožněno nastoupit v dalším
zápase – kontumace.
Ostatní dle běžných pravidel malé kopané.

