FC SVRATKA BRNO
pořádá
„Halový turnaj“
pro mladší žáky
r. 2006 a mladší
Termín: sobota 17.11. 2018
Místo: Sportovní hala Pohořelice (150 m od náměstí směrem na Vranovice vedle ZŠ Pohořelice - odbočka
z náměstí u kostela. Ve směru od Brna na kraji náměstí po ulici Dlouhá, případně při přejetí na konci náměstí
po ulici Hybešova. Parkoviště přímo před sportovní halou. GPS 48°58'46.849"N, 16°31'30.128"E)
Věková kategorie: mladší žáci r. 2006 a mladší (hráči narození 1.1.2006 a mladší) - dívky 2005 a mladší.
Startovné: 1.800,- Kč (na místě proti potvrzení)
Hrací plocha: plastový povrch 20 x 40 m, branky 5 x 2m. Pouze sálová obuv!!!
Hrací doba: 1 x 16 minut, 1 minuta na střídání mezi zápasy (každý tým odehraje 96 minut)
Systém turnaje: každý s každým
Počet účastníků: 7
Počet hráčů: 4 + 1
Velikost míče: č. 4 (míč se sníženým odskokem - futsalový míč)
Ocenění:

Mužstva na prvních třech místech obdrží pohár, medaile pro hráče, diplom.
Ostatní mužstva, která se neumístí na stupních vítězů, obdrží diplom , tašku s drobnostmi pro
každého hráče. Dále budou uděleny individuální ceny:
- nejužitečnější hráč každého týmu (za každý tým volí vlastní realizační tým)
- nejlepší brankář turnaje (volí trenéři všech týmů)
- nejlepší střelec turnaje.

Pitný režim zajišťuje pořadatel – každý tým obdrží 2 x 2 l nápoje

Ceny byly zakoupeny u firmy GARKO, Cejl 83

Všeobecné informace

Hala bude otevřena od 7,30. Dřívější přístup není možný.
Prezentace bude probíhat od 7,45 do 8,00 hod., úhrada startovného v hotovosti při prezentaci. Prosíme o
odevzdání soupisky při prezentaci. Důvěřujeme trenérům, že se zúčastní pouze povolení hráči. Oficiální
zahájení turnaje a výkop je v 8,00 hod. V případě pozdějšího příjezdu prosíme o telefonickou informaci,
aby bylo možné případně upravit program z důvodů času. Po našem vyhrazeném čase následují v hale další
aktivity.
Žádáme všechny hráče a trenéry mužstev, kteří půjdou na hrací plochu, aby používali pouze sálovou
obuv se světlou podrážkou, která nezanechává černé či jiné šmouhy. Bez přezutí nebude hráč ani trenér
vpuštěn na hrací plochu.
Doprovodu hráčů je vstup do prostoru šaten a na hrací plochu zakázán! Pro doprovod je vyhrazena
vstupní hala v přízemí a první patro, ve kterém se nachází občerstvení a galerie.
Žádáme hráče a trenéry, aby v sálové obuvi nechodili mimo prostory haly. Trenéři jednotlivých týmů
odpovídají za případné škody, způsobené jejich svěřenci.
Stravování: V hale bude k dispozici občerstvení.
Ocenění:

Mužstva na prvních třech místech obdrží pohár, medaile pro hráče a diplom .
Ostatní mužstva, která se neumístí na stupních vítězů, obdrží diplom a tašku s drobnostmi pro
každého hráče. Dále budou uděleny individuální ceny:
- nejužitečnější hráč každého týmu (za každý tým volí vlastní realizační tým)
- nejlepší brankář turnaje (volí trenéři všech týmů)
- nejlepší střelec turnaje.

Důležitá upozornění:
Turnaj je určený pro ročník 2006 a mladší (dívky 2005 a mladší). Z toho důvodu můžou být startující
družstva požádání o předložení Listiny hráčů z databáze FAČR soupisky (případně registračním
průkazem, nebo jiným dokladem)
Družstva startují na vlastní nebezpečí. Lékařský dozor není zajištěn!
Pořadatelé turnaje dále upozorňují, že nezajišťují pro účastníky turnaje úrazové pojištění.
Prosíme, aby na hrací ploše byly pouze hrající družstva, případně družstva připravující se na příští zápas.
Rozcvičení je možné za brankovými čarami tak, aby se neomezili hrající hráči.
Pořadatel nezajišťuje pro zúčastněné stravování, v hale je k dispozici občerstvení.
Prosíme hráče i jejich doprovod o udržování čistoty v hale a přilehlých prostorách. K dispozici bude dostatečný
počet odpadkových košů v prostoru haly i občerstvení.

Pravidla turnaje

1. Základní počet hráčů na hřišti je 4 + 1 ; každý tým může mít na soupisce maximálně 11 hráčů
2.

Doba hry - 1 x 16 min (1 min na střídání družstev mezi zápasy - prosíme o dodržování).
Časomíra nad hrací plochou je pouze orientační, hrací dobu určuje rozhodčí na daném hřišti.

3. Střídání hokejovým způsobem bez přerušení hry. V případě vyššího počtu hráčů na hřišti následuje
nepřímý kop z místa, kde se nacházel míč při přerušení hry rozhodčím.
4. Žlutá karta - neuděluje se
Červená karta - neuděluje se
V případě takového provinění hráče, za které by měl běžně dostat žlutou či červenou kartu, bude hráč
rozhodčím vykázán na střídačku, kde mu trenér za přestupek domluví a nechá ho dle svého uvážení určitý
čas na střídačce, ale následně ho může poslat zpět do hry. Za vykázaného hráče může do hry naskočit hráč
další.
5. Hra brankáře:
a) Malou domů NESMÍ brankář chytit do rukou. Pokud brankář malou domů do rukou chytí, následuje
nepřímý kop z hranice pokutového území na vertikální linii přestupku.
b) V případě, že se brankář dotkne rukou míče, který je mimo brankoviště, následuje přímý kop z místa
přestupku (= z místa zahrání rukou).
c) Při zahrání míče soupeřem za brankovou čáru (mimo prostor branky) následuje odkop od branky,
který musí být proveden ze země vlastního pokutového území. V této chvíli nesmí brankář
(rozehrávající hráč) opustit s míčem na noze pokutové území. Rozehrávka ale může proběhnout v
pokutovém území a míč při rozehrávce nemusí být ve statické poloze. Hráči soupeře se nesmí do
uskutečnění rozehrávky pohybovat v pokutovém území rozehrávajícího týmu.
d) Při rozehrávce od branky podle bodu c) musí brankář (rozehrávající hráč) zahrát míč vždy jen do
vlastní poloviny hrací plochy (pro splnění podmínky stačí teč kteréhokoli hráče na dané polovině hřiště
nebo dopad míče na dané polovině hřiště). V případě porušení pravidla kope soupeř nepřímý kop z místa
přetnutí půlicí čáry, nebo může rozhodčí ponechat soupeři výhodu.
e) Pokud brankář chytí míč ze hry, není v rozehrávce limitován. Míč tedy může zahrát i přes polovinu hrací
plochy.
f) Brankář může opustit pokutové území a chovat se jako pátý hráč v poli (mimo odkopu od branky, viz
bod c)
g) Trenér může stáhnout brankáře ze hry a nahradit jej pátým hráčem v poli, který bude označen
rozlišovacím dresem. V tomto případě smí hráč označený rozlišovacím dresem hrát rukou ve svém
pokutovém území (= zastávat pozici brankáře).
6. Zahrání stropu či jiného vybavení haly nad hrací plochou = míč rozhodčího.
7. Všechny výše nespecifikované kopy jsou přímé. Při zahrávání přímého i nepřímého kopu musí být
soupeřův hráč vzdálen od míče minimálně 5 metrů.

8. Utkání se hrají na obou stranách na čáry. Při skončení míče za boční čárou následuje aut. Míč z autu
se rozehrává ze země (z autové čáry) a ze stojícího míče. Gól dosažený přímo z autu, bez
předcházejícího doteku jiným hráčem, neplatí. Při zahrávání autu musí být nejbližší soupeř vzdálen

minimálně 2 metry.
Poznámka: Házené auty a vyvadění míče z autu do hřiště jsou zakázány!
9. Rohový kop je klasický kopaný z rohu hřiště.
10. Turnaj bude rozhodovat rozhodčí zajištěný pořadatelem.
11. Případné protesty je možno podat do 10 minut po skončení příslušného zápasu za poplatek 200,- Kč.
12. Kritéria pro stanovení pořadí:
 počet bodů (3 za vítězství, 1 za remízu, 0 za prohru)
 vzájemný zápas (při rovnosti bodů 2 družstev) a v případě remízy rozhoduje:
lepší brankový rozdíl ze všech utkání
větší počet vstřelených branek ze všech utkání
 minitabulka (při rovnosti bodů 3 a více družstev) rozhoduje:
počet bodů ve vzájemných utkáních
lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání
větší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních
lepší brankový rozdíl ze všech utkání
větší počet vstřelených branek ze všech utkání
Pořadatelé turnaje si vyhrazují právo tyto pravidla mírně upravit. Konečná verze bude známa v den konání
turnaje a bude oznámena všem zúčastněným trenérům.

Hana Čurdová
777 203 734
předsedkyně komise mládeže
FC Svratka Brno

Veronika Štěpánková
739 887 170
vedoucí mužstva mladších žáků r. 2006
FC Svratka Brno

ČASOVÝ PLÁN TURNAJE
Utkání

Čas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

8,00
8,17
8,34
8,51
9,08
9,25
9,42
9,59
10,16
10,33
10,50
11,07
11,24
11,41
11,58
12,15
12,32
12,49
13,06
13,23
13,40

Soupeři

FC Svratka Brno
Sparta Brno
Moravan Lednice
TJ Novosedly
Tatran Kohoutovice
Sparta Brno
Moravan Lednice
FC Svratka Brno
Moravské Knínice
Moravan Lednice
TJ Novosedly
Moravské Knínice
Moravan Lednice
TJ Novosedly
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Moravské Knínice
TJ Novosedly
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Výsledek

