Předmět: Propozice k halovým turnajům konaných ve sportovních halách SH Č. Lípa, ZŠ Zákupy a ZŠ K. Šenov


Pořadatel:

TJ Lokomotiva Česká Lípa - fotbal – FAČR IČ 401 006



Termín:

Dle konání v 8.30 hod. prezentace v 8.00 hod (prezentace 30 min. před začátkem utkání)



Místo konání:

Sportovní hala ZŠ Zákupy u České Lípy a ZŠ K. Šenov



Startují:

Hráči dle kategorie daného turnaje na registrační průkazy, případně na kartičku
pojišťovny se souhlasem mateřského klubu, organizátor po dohodě může povolit
start jednoho staršího hráče, týká se oddílů okresních soutěží.



Startovné:

1200,- Kč/tým (Zákupy, Kam. Šenov), 1500,- Kč/tým (SH Č. Lípa)



Hrací plocha:

Palubkový povrch 4020 m (SH Č. Lípa), 36 x 18 m (Zákupy, Kam. Šenov) branky 3 x 2 m



Hrací systém:

Každý s každým ve dvou skupinách při (2 x 4 týmů) + semif. + o umístění+ finále.
Každý s každým ve dvou skupinách při (2 x 5 týmů) o umístění + finále.



Hrací doba:

Ve skupině 1 x 13 minut, o umístění 1 x 16 minut.



Počet hráčů:

U11 a mladší 1 + 5 (střídání hokejové) ve SH Č. Lípa. Zákupy a K. Šenově 1+ 4
U13 1 + 4 (střídání hokejové) ve SH Č. Lípa



Hodnocení:

1. Počet bodů (3-1-0), 2. Vzájemné utkání, 3. Rozdíl branek, 4. Větší
počet vstřelených branek, 5. Tři pokutové kopy



Soupiska:

Každé družstvo vyplní před zahájením prvního utkání a předá pořadateli



Rozhodčí:

Zajistí pořadatel



Ceny:

Každé tým obdrží diplom, ceny, nejlepší tři poháry, vyhodnoceni budou také
nejlepší hráč, střelec a brankář turnaje



Občerstvení:

Zajištěno v areálu sportovní haly, základní zajistí pořadatel



Informace:

Jaroslav Albrecht (604 122 562, albrecht.jaroslav@loko-cl.cz)

PRAVIDLA


Hrací plocha:

Je vymezena čarami na házenou, na straně proti střídačkám se hraje o mantinel
do výšky dřevěného obložení (skončí-li míč nad hrazením, vhazuje se aut)



Branky:

Platí z celé hrací plochy (brankář může docílit gólu)



Dotek stropu:

Rozehrává se autové vhazování, svisle od místa doteku stropu



Rozehrání:

Je nutné rozehrát do 6 vteřin



Penalta:

Za úmyslnou ruku a faul v pokutovém území následuje pokutový kop ze 7 metrů



Žlutá karta:

Nesportovní chování, hrubý faul, úmyslné zdržování - vyloučení na dvě minuty
(při vstřelení branky se hráč vrací do hry)



Červená karta:

Vyloučení hráče do konce utkání, tým je oslaben na 2 minuty
(při vstřelení branky se jiný hráč nesmí vrátit do hry)



Brankář:

Smí rozehrávat rukou případně nohou jen do poloviny hřiště, pro rozehrání přes polovinu
hřiště musí být s míčem mimo brankoviště a míč v kutálejícím nebo klidovém stavu.



Malá domů:

o

Realizační tým zodpovídá za dodržování předepsaných pravidel, rozlosování a propozic a dále také za

U mladších přípravek je povolena, od starších přípravek není povolena

dodržování pořádku v kabinách a v celém areálu sportovní haly.
o

Vstup na hrací plochu je povolen pouze hráčům a třem členům realizačního týmu

o

Mužstva, která nebudou hrát, budou na tribuně.

o

Pořadatel si vyhrazuje na možné změny v rozlosování!

Za TJ Lokomotiva Česká Lípa - fotbal, Jaroslav Albrecht
V České Lípě, dne 1. 4. 2015

Jaroslav Albrecht – organizátor turnajů
Mob.: 604 122 562
albrechtjaroslav@seznam.cz

