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Úřední zpráva STK 04- 1718 soutěže přípravky
1. Vzhledem k problémům s přihlášením a odhlášením klubů v KP U11 uzavřela STK
soutěže přípravky až k dnešnímu dni, tj. 28.7.2017
2. Konečný počet účastníků je 30 (15 dvojic). Klub, který vzhledem k lichému počtu
účastníků bude mít dle rozlosování volno, má za povinnost sehrát vzájemné utkání
A:B
3. Vzhledem k problémům v termínech rozhodla STK, že 2 a 4 kolo bude vložené na
středu, 7 kolo na státní svátek a 14 a 15 kolo se odehraje až na jaře (předběžně 1 a
8.5.2018)
4. Po uzavření hlášenek (15.8.2017) si všechny termíny mohou kluby upravit na základě
dohody účastníků turnaje. Dohoda je bezplatná a musí být provedena prostřednictvím
IS.
5.
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Předběžné pokyny k soutěži U11
Soutěž řídí STK LKFS ve spolupráci s KM. Systém je turnajový dle rozlosování v IS
Pořadatel turnaje je vždy uveden v rozlosování u termínu na prvním místě.
Hrací den pro soutěže přípravek není určený, kluby mají za povinnost si termíny a
časy v daném víkendu vyplnit formou hlášenky (do 15.8.2017). V rozlosování je
z technických důvodů uvedena neděle s úředním začátkem turnaje v 10:00 hod.
Poředí utkání v turnaji, 1. a 2. utkání – 10:00 (např. 1A – 2A, 1B – 2B) 3. a 4.
utkání – 11:30 (např. 1A – 2B, 1B – 2A), celkem 4 utkání.
Pořadatel turnaje zabezpečí hřiště výhradně s travnatým povrchem (výjimečně hřiště
UMT 3. generace) a šatnu pro každý zúčastněný klub.
Pořadatel zajistí řádné vyplnění zápisů o sehrání turnaje v IS FAČR (bude upřesněno)
Soutěž se řídí řády a předpisy FAČR SŘ a rozpisem soutěží LKFS. Nutná je platná
zdravotní prohlídka všech hráčů. V turnaji může hrát 16 hráčů uvedených v zápisech,
které se vyplňují před začátkem turnaje. V utkáních přípravek je opakované
(hokejové) střídání.
Všichni hráči musí být čeny FAČR a být registrování dle Registračního řádu Kontrola
totožnosti se provádí dle soutěžního řádu kopané.
Samostatná utkání přípravek (A : B) se hrají 2 x 25 minut, utkání v rámci turnaje 2 x
20 minut. Pro obě kategorie platí 10 minutová poločasová přestávka. Hraje se dle
pravidel minifotbalu 5+1.
V případě nepříznivého počasí a nezpůsobilého hřiště vyrozumí pořadatel turnaje o
této skutečnosti všechny účastníky turnaje a dohodne s nimi náhradní termín. O této
skutečnosti vyrozumí STK LKFS e-mailem na adresu jan.konig@lkfs.cz
Utkání turnaje mohou řídit vedoucí družstev, nebo trenéři. STK doporučuje požádat
o obsazení turnaje KR příslušného OFS (nejlépe rozhodčí licence M).
Jan König v.r.
Předseda STK LKFS
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