Novoroční turnaj mládeže ve futsalu - PROPOZICE
Kategorie U11, U13 a U15
Hustopeče 6.1.2018

1.) Pořadatel, místo konání:
TJ Agrotec Hustopeče – oddíl futsalu, pořádá tento turnaj v hustopečské sportovní hale, ul.
Šafaříkova 22.
2.) Termín konání, rozlosování:
Turnaj se uskuteční v neděli 6. ledna 2018. Přesné rozlosování, včetně přibližného časového rozpisu
bude upřesněno před zahájením turnaje po přihlášení všech mužstev.
3.) Podmínky účasti, náležitosti mužstev:
Podmínkou účasti na tomto turnaji zaplacení startovného ve výši 600,- Kč na tým, splatné na místě
při příjezdu na turnaj.
Náležitosti mužstev:
- sada dresů s čísly, štulpny a chrániče nejsou povinností
- hráči jednotlivých mužstev mohou vstupovat na palubovku pouze s patřičnou sálovou obuví se
světlou podrážkou. Hráči s tmavou podrážkou nebudou vpuštěni na hrací plochu.
Zaplacením startovného mužstvo souhlasí s propozicemi této soutěže a zavazuje se k jejich
dodržování. V případě odstoupení mužstva v průběhu soutěže nebude startovné vráceno.
4.) Hrací systém:
Turnaj bude rozdělen dle věkových kategorií na U11, U13 a U15. Každá kategorie bude rozlosována
do jedné skupiny po čtyřech týmech. Hraje se systémem každý s každým. Všechny zápasy se hrají
na 2x10 minut hrubého času.
Při shodném bodovém zisku týmů rozhoduje:
1. vzájemný zápas
2. rozdíl skóre
3. vyšší počet vstřelených branek
4. pokutové kopy
5.) Pojištění:
Tento turnaj není pojištěný, jednotliví hráči startují na vlastní riziko. Za peníze a jiné cennosti
nebude brána ze strany pořadatele zodpovědnost.
6.) Povinnosti mužstev:
Dostavit se k utkání podle předem stanoveného předpisu, čekací doba není žádná.
7.) Technická ustanovení:
Hraje se podle pravidel FIFA Futsal 4+1
Nejpodstatnější ustanovení:
a) K utkání nastoupí 4 hráči + brankář. Střídání se provádí během hry (hokejově), vždy však pouze
ve vymezeném území.
b) Brankář musí rozehrávat míč do hry výhozem z ruky a může přehodit míč i přes půlící čáru.
c) Míč do hry z pomezní čáry (autu) se uvádí vždy kopem ze země.
d) V případě obdržení červené karty je hráč vyloučen, hráče smí mužstvo nahradit po 2 minutách
oslabení jiným hráčem.
e) Pokud mužstvo během oslabení inkasuje branku, může nahradit vyloučeného hráče jiným
hráčem i před vypršením dvouminutového trestu.
f) Malá domů - se nesmí (porušení - nepřímý kop z hranice pokutového území).
g) Hra brankáře - brankář, který míč rozehraje svým spoluhráčům, se nesmí míče znovu dotknout
dříve, než se míče dotkl hráč soupeřova družstva nebo míč překročil středovou čáru.
8.) Rozhodčí:
Rozhodčími všech zápasů budou kvalifikovaní rozhodčí futsalu (vždy hlavní rozhodčí a druhý
rozhodčí).
9.) Občerstvení:
Po celou dobu turnaje je pro hráče k dispozici vs sportovní hale bufet, se základní nabídkou nápojů
a základních potravin a jídla (párek v rohlíku, sýr v bulce, hranolky apod.).

