FC ZBROJOVKA BRNO, z.s.

pořádá

HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ
pro ročník 2006 a ml.

BRNO CUP
2018
Sobota 8.12. 2018
TCM - Tréninkové centrum mládeže
Dopoledne – hala UMT
Odpoledne – venku UMT

Propozice:
1. Termín konání: 8.12. 2018
2. Věková kategorie: hráči narození po 1.1. 2006 a mladší
3. Začátek turnaje: 10:00
4. Místo konání: Tréninkové centrum mládeže – TCM, Brněnské Ivanovice, Sladovnická
5. Vedení turnaje:

Ředitel turnaje: Radek Buchta – šéftrenér žákovských kategorií
Hlavní pořadatel: Martin Fučík – trenér U13
Kontaktní osoba: PaedDr. Jiří Kučera mobil:775949647
email: jirikkucera@seznam.cz

6. Rozhodčí: deleguje JmKFS
7. Účastníci turnaje: 5-6 týmů (převážně SpSM)
8. Organizace turnaje: turnaj je rozdělen do dvou fází – dopolední a odpolední.
V dopolední fázi (10:00 – 13:30) bude odehrán turnaj systémem každý s každým
v nafukovací hale s umělým povrchem s počtem hráčů 4+1 a hrací dobou cca 1x20
minut.
V odpolední fázi (14:00 – 17:00) bude odehrán turnaj systémem každý s každým venku
na umělém povrchu s počtem hráčů 7+1 a hrací dobou cca 1x30 minut.
V obou fázích může nastoupit mužstvo se stejnými, nebo i s jinými hráči.
9. Herní řád:
● hraje se každý s každým v obou fázích
● hrací doba je 1x20 minut dopoledne + 1x 30 minut odpoledne
● počet hráčů: 4+1 dopoledne, 7+1 odpoledne
● mužstvo vedené v utkání jako „domácí“ má právo volby dresů
10. Pravidla: dopoledne se hraje podle pravidel pro halovou kopanou:
● hraje na hřišti bez mantinelů s brankami 5 x 2 m, auty se vhazují, rozehrávají
nebo vyvádějí, rohy se kopou
● hrací povrch: umělá tráva 4. generace
● střídání hokejovým způsobem, vždy na stranu střídaček
● brankář nesmí vyhazovat ani vykopávat za půlící čáru (míč se musí dotknout
nějakého hráče na své polovině)!
● za hraní brankáře rukou mimo pokutové území nařizuje rozhodčí pokutový kop
● ofsajd neplatí
● „malá domů“ viz pravidla velkého fotbalu
● za žlutou kartu následuje vyloučení na 2 min., za červenou kartu vyloučení
hráče do konce utkání, družstvo hraje 2 min. oslabeno o jednoho hráče
● pokud se míč dotkne horní plachty, nařídí rozhodčí autové vhazování

●

všechny nařízené volné kopy jsou přímé, vzdálenost bránících hráčů při
volných kopech - 3 metry
odpoledne se hraje podle pravidel pro hru 7+1

11. Povinnosti družstev:
● nastoupit včas ke každému utkání dle časového rozpisu
● mít k dispozici 2 sady dresů rozdílné barvy
● každý hráč musí být vybaven předepsanou výstrojí dle pravidel
FAČR
● obutí hráčů: turfy, případně „ lisovky “, zákaz kopaček
s vyměnitelnými kolíky
● před vstupem do turnaje odevzdat soupisku hráčů a uhradit
startovné: 1 800,- za celý den
12. Občerstvení: zúčastněná mužstva obdrží od pořadatele pitný režim a ovoce pro celý
turnaj, ostatní na vlastní náklady v bufetu haly.
13. Zdravotnická služba bude zajištěna

