Halový turnaj U13 – Bohunice 12.1.2019

09:00 BOHUNICE „modré“ - START BRNO
09:16 BOHUNICE „červené“ - SPARTA BRNO
09:32 FC KUŘIM - SK ÚJEZD U BRNA
09:48 SK ŽEBĚTÍN - FK HRUŠOVANY U BRNA
10:04 BOHUNICE „modré“ - SK ÚJEZD U BRNA
10:20 BOHUNICE „červené“ - FK HRUŠOVANY U BRNA
10:36 START BRNO - FC KUŘIM
10:52 SPARTA BRNO - SK ŽEBĚTÍN
11:08 BOHUNICE „modré“ - FC KUŘIM
11:24 BOHUNICE „červené“ - SK ŽEBĚTÍN
11:40 SK ÚJEZD U BRNA - START BRNO
11:56 FK HRUŠOVANY U BRNA - SPARTA BRNO
12:25

3B – 4A

12:41

3A – 4B

12:57

Semifinále 1A - 2B

13:13

Semifinále 1B - 2A

13:29

4A - 4B

13:45

3A - 3B

14:01

o 3 - 4 místo

14:17

Finále

Pořadatel :

TJ Tatran Bohunice

Den konání :

12.01.2019

Místo konání :

Sportovní hala (nová) TJ Tatran Bohunice, Neužilova 35

Hlavní pořadatel: Tomáš Řičánek, mobil: 604 485 044
U13 (hráči narození po 1.1.2006)

Kategorie :

Počet účastníků : 8
Startovné :

1.500,- Kč - bude uhrazeno před prvním utkáním mužstva

Počet hráčů :

4+1, v mužstvu max. 11 hráčů, střídání libovolné ve vymezeném prostoru

Hrací systém :

dvě základní skupiny po 4 účastnících, kde se v každé skupině střetne každý
s každým. První dvě mužstva z každé skupiny postupují do semifinále, kde se utká
1A s 2B a 1B s 2A o postup do finále. Poražení hrají o 3. místo.
Mužstva na 3. - 4. místě v každé skupině se utkají o konečné pořadí v turnaji.

Hrací doba

:

Ceny :

1 x 15 minut
První tři týmy obdrží poháry + medaile
Nejlepší hráč, nejlepší střelec a nejlepší brankář obdrží poháry

Hodnocení :

Vítězství 3 body, remíza 1 bod

Při rovnosti bodů rozhoduje – 1. vzájemné utkání 2. rozdíl branek 3. větší počet vstřelených
branek 4. penalty (3 hráči na každé straně)
Výstroj hráčů:

Dres, trenýrky, štulpny, chrániče – brankář má odlišný dres
obuv – sálová s hladkou světlou nebarvící podrážkou

Hra brankáře:
- malá domů – nesmí hrát rukou (porušení – nepřímý kop z hranice vymezeného území)
- do rukou smí chytat pouze v pokutovém území
- odkop – nohou ze země – míč musí dopadnout nebo být tečován na vlastní polovině
Porušení hry brankáře přes půl = soupeř rozehrává přímý kop na úrovni půlící čáry

Hra: Auty se rozehrávají nohou, při autové rozehře musí být soupeřův hráč vzdálen od míče
alespoň 2 m. Dotek míče o strop se trestá nepřímým volným kopem z půlící čáry
Tresty:
- při udělení ŽK tým hraje 2 min. v oslabení (může doplnit jiného hráče v okamžiku
inkasování branky v době trestu)
- při udělení ČK tým hraje v oslabení po celou dobu 2 min. bez ohledu na počet inkasovaných
branek, potrestaný hráč ve stejném utkání již nesmí nastoupit, stejně tak i v utkání
následujícím
Rozhodčí: zajistí pořadatel turnaje
Občerstvení: zajištěno v hale
Zdravotní služba: není zajištěna pořadatelem, FN Bohunice vzdálena cca 500m od haly
Závěrečná ustanovení:
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí se souhlasem svého zákonného zástupce,
doporučuje se mít s sebou kartičku pojištěnce.
Vedoucí jednotlivých týmů zodpovídají za řádné chování svých hráčů, včasný nástup k utkání
a za pořádek v kabinách během a po skončení turnaje.
Pořadatel turnaje nezodpovídá za uložené osobní věci v kabinách ani v prostoru haly a za
zranění hráčů v průběhu utkání ani v době mezi utkáními.
Zaplacením startovného účastníci souhlasí s propozicemi turnaje!

