Turnaje o pohár předsedy OFS Litoměřice – 2019
Termíny, místo a čas:
• starší žáci, 2004 a mladší (dívky 2003), starší 5 let
• 12.1.2019 (SO), sraz 9:00
• sportovní hala Chemik Lovosice.
Propozice SŽ:
• hraje se v počtu 1+4 (na soupisku lze uvést max. 12 hráčů), hrací doba 1x12 minut, hokejové
střídání, míč č. 4/5 (případně futsalový míč)
• auty se kopou, branka dosažená přímo z autu neplatí, rozehrání autu od branky provádí brankář
(nohou nebo rukou), brankař nesmí z rozehrání autu od branky přihrát nohou ani rukou přes
polovinu hřiště, hráč či brankař musí rozehrát aut do 4 s., při autu či trestném kopu minimální
vzdálenost soupeře od míče 3 m.,
• nepovolena malá domů brankáři
• po ŽK následuje vyloučení na 1 minutu, po ČK vyloučení do konce zápasu, v dalším utkání může
hráč nastoupit, minimální počet hráčů je 1+2,
• hrají hráči registrovaní za klub po předložení seznamu hráčů v tištěné podobě z IS, vedoucí
družstva předkládá před turnajem pro potřeby organizátorů, na seznamu je třeba doplnit čísla
hráčů
• vedoucí jednotlivých družstev zabezpečí pro své družstvo na turnaj náhradní sady dresů
odlišné barvy nebo rozlišovací trika (!!!),
• po základní části turnaje (před 1. semifinálovým utkáním) vedoucí družstev předávají
organizátorům návrh na nejlepšího hráče a brankaře turnaje,
• komise rozhodčích zabezpečí na každý turnaj 2 rozhodčí,
• systém turnaje - 8 účastníků rozdělených do dvou skupin po 4 dle dosažených výsledků v podzimní
části soutěží. Ve skupině hraje každý s každým, dále semifinálová utkání 1. a 2. ze skupin křížem a
utkání o 7., 5., 3. a 1. místo,
• rozdělení do skupin:
- skupina „A“: nasazená družstva 1 – 4 – 5 – 8
- skupina „B“: nasazená družstva 2 – 3 – 6 – 7
• v případě nerozhodného výsledku v utkání ve skupině následuje okamžitě střelba PK 3-3 a dále 1-1
do rozhodnutí,
• bodování: za vítězství 3 body, za prohru 0 bodů, za vítězství po PK 2 body a za prohru po PK 1
bod,
• pří rovnosti bodů ve skupině o umístění rozhoduje:
1. vzájemné zápasy (body, rozdíl skóre, vyšší počet vstřelených branek),
2. celkový rozdíl skóre,
3. celkový vyšší počet vstřelených branek,
4. střelba PK 3-3 a dále 1-1 do rozhodnutí,
• v případě nerozhodného výsledku v utkání o umístění následuje okamžitě střelba PK 3-3 a dále 1-1
do rozhodnutí.
Klub, jehož družstvo se k turnaji nedostaví, případně svou účast neodvolá minimálně 7 dní
před konáním turnaje, bude potrestáno pořádkovou pokutou 1 500,- Kč.

Časový harmonogram:
9,55 zahájení
10,00 skupina „A“ 1-8
10,15 skupina „A“ 4-5
10,30 skupina „B“ 2-7
10,45 skupina „B“ 3-6
11,00 skupina „A“ 1-5
11,15 skupina „A“ 4-8
11,30 skupina „B“ 2-6
11,45 skupina „B“ 3-7
12,00 skupina „A“ 1-4
12,15 skupina „A“ 5-8
12,30 skupina „B“ 2-3
12,45 skupina „B“ 6-7
13,00 1. semifinále „B“1 - „A“2
13,15 2. semifinále „A“1 - „B“2
13,30 o 7. místo
13,45 o 5. místo
14,00 o 3. místo
14,15 o 1. místo, finále
14,30 ukončení, předání cen
- pozn.: v případě postupu družstva 6 nebo 7 z „B“ skupiny do 1. semifinále bude nejprve
odehráno 2. semifinále, v případě postupu obou družstev do semifinále se rozhodne losem

Nominace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FK Litoměřicko
SK Sokol Brozany/SK Lukavec
SK Štětí
ASK Lovosice
TJ Dynamo Podlusky
TJ Sokol Hoštka
SK Liběšice/FK Polepy
TJ Sokol Mšené Lázně

