OFS TŘEBÍČ
HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
SOBOTA 16.02.2019 – STŘÍBRNÁ SKUPINA
Propozice turnaje
Pořadatel

KM + STK OFS Třebíč

Sekretář turnaje

Vrzáček Josef
tel. : 723 985 596
email: vrzacekj@seznam.cz

Místo

TŘEBÍČ – hala TJ Spartak Třebíč
(ulice Manželů Curieových)

Termín

Sobota 16.02.2019

Sraz účastníků

8.30 hod.

Čas turnaje

9.00 – 14.00 hod.

Startovné

neplatí se

Startují

hráči narození po 1. 1. 2008 a mladší na základě
soupisek, každý hráč musí být řádně zaregistrován

Počet hráčů

4+1

Hrací systém

hraje se každý s každým

Rozhodčí

deleguje KR OFS Třebíč

Pitný režim

zajistí pořadatel – OFS Třebíč

ÚČASTNÍCI:
1-

OFS TŘEBÍČ dívky

2-

1.FC JEMNICKO

3-

SOKOL HROTOVICE

4-

SK MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

5-

SK VALEČ

6-

SOKOL BŘEZNÍK

7-

SK BLATNICE

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:
Hraje se dle pravidel halového fotbalu FAČR a propozic tohoto turnaje.
Hrací systém:
Hraje se každý s každým.
Hrací doba:
1 x 11 minut
Míče:
Futsalový míč – velikost 4
O pořadí rozhoduje:
1. počet získaných bodů,
2. při shodném počtu bodů rozhoduje výsledek vzájemného utkání, při shodném
počtu bodů více mužstev minitabulka vzájemných utkání, lepší brankový
rozdíl ze vzájemných utkání, větší počet vstřelených branek ve vzájemných
utkáních
3. brankový rozdíl ze všech utkání
4. větší počet vstřelených branek ve všech utkáních
5. los
Počet hráčů:
Hraje se systémem 4 + 1, minimální počet hráčů ve hře je 4, včetně brankáře.
Je – li vyloučeno více hráčů, uplatní se kritérium odložených trestů, tzn. že trest
začne nabíhat v okamžiku návratu předchozího vyloučeného hráče do hry.
Střídání hráčů:
Libovolně i v nepřerušené hře v ohraničeném prostoru střídaček, první vždy opustí
plochu střídaný hráč, než vstoupí na hrací plochu střídající hráč. Střídání mimo
vyznačený prostor střídaček potrestá rozhodčí napomenutím příslušného hráče žlutou
kartou. Výjimku tvoří zranění hráče.
Výstroj hráčů:
Každý hráč musí mít dres, trenky, stulpny, chrániče holení a sálovou obuv se světlou
podrážkou /turfy s tmavou podrážkou jsou nepřípustné!!!/ Všichni hráči mohou mít s
sebou přezůvky k pohybu mimo hrací plochu. Dres brankářů musí být odlišný od
dresů hráčů i rozhodčího. Družstva musí mít s sebou 2 sady dresů.
Pravidlo 3 sekund a 3 m:
Zavedeno v zájmu plynulosti hry a týká se:
- vhazování míče /při porušení vhazuje soupeř/
- provedení volných kopů /při porušení provádí kop soupeř/,soupeř 3 metry od míče
- rozehrání míče brankářem /při nedodržení zahrává soupeř rohový kop/
- odrazí – li se míč od stropu haly, navazuje soupeř hru z uvedeného prostoru kopem
- všechny volné kopy jsou přímé

Hra brankáře:
Brankář míč do hry vykopává nebo vhazuje a to pouze na vlastní polovinu hřiště
/hráči jsou povinni převzít míč od svého brankaře na vlastní polovině/ - při porušení
se nařizuje volný kop z poloviny hřiště ve prospěch soupeře a to platí vždy, jakmile
předtím brankař chytil míč rukama!!! Brankář smí hrát rukama v malém, vyznačeném
brankovišti /6 m zóna/. Každé zahrání brankáře rukama mimo malé brankoviště se
trestá nařízením pokutového kopu. Osobní trest se neuděluje.
Malá domů se posuzuje jako ve fotbale na velkém hřišti – tzn., že je možno přihrát
brankaři „do nohy“ – rukama může brankař hrát, jedná-li se o přihrávku tělem,
hlavou, nebo stehnem. Ve všech ostatních případech, vezme-li míč do ruky, nařídí
rozhodčí pokutový kop ze vzdálenosti 7 metrů. Pokutový kop nařídí rozhodčí také
v případě, že v prostoru velkého brankoviště /zóna 9 m/ dojde k přestupku bránícího
hráče proti pravidlům, za který se v poli při hře na velkém hřišti nařídí přímý volný
kop.
Tresty:
Napomenutí od rozhodčího žlutou kartou se trestá vyloučením na 2 minuty, červená
karta znamená vyloučení na 5 minut. V případě hrubého porušení pravidel a
vystupování na hrací ploše může turnajová komise, dle povahy přestupku, hráče
vyloučit do konce turnaje /týká se i členů realizačních týmů/. V tomto případě
následuje projednání přestupku v disciplinární komisi řídícího orgánu .

SOUPISKA DRUŽSTVA
ODDÍL
Trenér

ID:

Vedoucí

ID:
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Příjmení, jméno

ID hráče

ČASOVÝ ROZPIS TURNAJE
č.utkání
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•

začátek

soupeři

9.00
Jemnicko – Blatnice
9.13
Hrotovice – Březník
9.26
M.Budějovice – Valeč
9.39
OFS Třebíč dívky – Jemnicko
9.52
Blatnice – Hrotovice
10.05
Březník – M.Budějovice
10.18
Hrotovice – OFS Třebíč dívky
10.31
Valeč – Březník
10.45
M.Budějovice – Blatnice
10.58
Jemnicko – Hrotovice
11.11
OFS Třebíč dívky – M.Budějovice
11.24
Blatnice – Valeč
11.37
M.Budějovice – Jemnicko
11.50
Březník – Blatnice
12.03
Valeč – OFS Třebíč dívky
12.16
Hrotovice – M.Budějovice
12.29
Jemnicko – Valeč
12.42
OFS Třebíč dívky – Březník
12.55
Valeč – Hrotovice
13.08
Blatnice – OFS Třebíč dívky
13.20
Březník – Jemnicko
13.35 – SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ

začátky utkání jsou orientační

výsledek

