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Propozice Meziokresní soutěže U12 (r. 2007) a U11 (r.2008) v ÚKFS, sezóna 2018–19
Hlavní pořadatel:
KM Ústeckého KFS
Pořadatelé turnajů: určené OFS v ÚKFS+ 1 x KM ÚKFS
Termíny:
jsou dány KM Ústeckého KFS
Místa konání:
každý OFS oznámí místo konání svého turnaje na KM Ústeckého KFS (GTM ÚKFS
Janu Štefkovi) mobil 606683407 nejpozději 15 dnů předem. Každý pořádající OFS
pozve k turnaji účastníky ve své základní skupině. Finálový turnaj se bude konat na
jaře 2019 a účastníky budou podle umístění první dvě družstva z každé skupiny a
kategorie. Finálový turnaj zorganizuje GTM/KM KFS Ústeckého kraje.
Začátky turnajů:
sraz účastníků nejpozději v 8.45 - zahájení turnaje v 9.30 hodin!
Rozdělení do skupin:
Sk. A – západní: OFS Chomutov, OFS Most, OFS Louny, přizvané klubové družstvo
z žákovské ligy mimo soutěž.
Sk. B – východní: OFS Ústí n/L, OFS Děčín, OFS Litoměřice, OFS Teplice
Do západní A skupiny budou přizvána družstva do obou věkových kategorií do
počtu 4 účastníků (tato klubová družstva jsou bez možnosti postupu)
Rozhodčí:
pořadatelský OFS požádá o delegaci KR OFS 2 – 3 rozhodčích, podle uvážení
pořádajícího OFS
Ve finálové skupině (jaro 2019) rozhodčí zajišťuje KM Ústeckého KFS.
Sekretariát MOS:
Jan Štefko – GTM Ústeckého kraje – KM KFS Masarykova 633, 400 01 Ústí n/L,
steffi.j@seznam.cz.
Mgr. Jan Skýpala - předseda KM Ústeckého kraje

Technická ustanovení:
Věková hranice:

Hrací doba:

U12 žáci nar. 1.1.2007 a mladší
U11 žáci nar. 1.1.2008 a mladší
Startují:
v okresních výběrech U12 a U11 nesmějí startovat žáci z týmů hrajících ligové a
divizní soutěže žáků!
Hrací systém:
Sk. A – západní: OFS Chomutov, OFS Most, OFS Louny a přizvané družstvo hrající
ligu žáků
Sk. B – východní: OFS Ústí n/L, OFS Děčín, OFS Litoměřice, OFS Teplice
Do východní B skupiny budou přizvána oddílová družstva do obou věkových
kategorií do počtu 4 účastníků (tato klubová družstva jsou bez možnosti postupu).
Utkání každý s každým. Po skončení zápasů v jednotlivých skupinách postoupí
první 2 družstva z každé skupiny do čtyřčlenné finálové skupiny, která se bude hrát
na jaře 2019 (pořadatel KM ÚKFS).
ve skupině A i B kategorie U-11 – 2 x 15 min. + 5 min. přestávka
ve skupině A i B kategorie U-12 – 2 x 20 min. + 5 min. přestávka
Ve finálové skupině (4 účastníci) se bude hrát také každý s každým U-12 - 2 x 20 min. + 8 min. přestávka, U-11 – 2 x 15 min. + 5 min. přestávka.
V případě velmi špatného počasí nebo terénu může být hrací čas po vzájemné
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dohodě všech účastníků upraven. Opakované střídání. Střídat je nutné z poloviny
hřiště.
Hrací plocha:
hraje se na obou polovinách hřiště, na branky 2 x 5m, v počtu 1+7 hráčů na
přírodní nebo umělé trávě. Obě kategorie hrají současně na obou polovinách
hřiště způsobem ST + ST, ML + ML.
Hodnocení:
za výhru 3 body, při nerozhodném výsledku 1 bod, prohra 0 bodů.
Konečné pořadí-sk.: a/ počet získaných bodů
(i ve finál.skupině) b/ výsledky vzájemných utkání
c/ rozdíl branek
d/ větší počet vstřelených branek
e/ mezi družstvy, která mají všechny ukazatele stejné, rozhoduje ve skupině los, ve
finálovém turnaji penalty mezi těmito družstvy – střílí se po závěru turnaje,
počet 3 penalty, pokud se ani pak nerozhodne tak po 1 kopu až
do rozhodnutí
Pravidla:
hraje se na polovinu hřiště na branky 2 x 5 m, v počtu hráčů 1+7, podle pravidel
fotbalu malých forem (1+7), ofsajd platí od pomyslné linie pokutového území po
brankovou čáru pro obě kategorie, platného soutěžního řádu a těchto propozic.
Bude se hrát způsobem ST + ST a po těchto zápasech ML + ML
Vyloučení:
hráč nesmí nastoupit v příštím utkání. Každé vyloučení musí být uvedeno v zápise
o utkání a předáno DK ÚKFS
Nenastoupení k utkání
ve stanoveném čase: Čekací doba bude 20 min., pak následuje kontumace těchto zápasů (řeší zástupci
OFS a GTM/zástupce KM ÚKFS.
Soupisky:
je třeba, aby soupisky družstva byly vyhotoveny ke každému turnaji zvlášť, Je také
třeba, aby byla uvedena u žáků příslušnost k mateřskému klubu. Podpisem
soupisky vedoucí či trenér potvrzuje, že všichni hráči startují v souladu
s uvedenými pravidly (věková kategorie a příslušnost k mateřskému klubu).
Soupisku vedoucí či trenér odevzdají před zahájením turnaje. V případě i
dodatečného zjištění, že některý z hráčů nastoupil neoprávněně (proti výše
uvedeným pravidlům), budou tomuto týmu třeba i dodatečně kontumovány
výsledky!
Dresy:
Každý z účastníků turnaje MOS si vezme 2 soupravy dresů různých barev!
Hospodářské
záležitosti:
pořádající OFS hradí pronájem hřiště, občerstvení hráčů (vody) a rozhodčích při
utkání. Též náklady rozhodčím a zajišťuje i organizaci turnaje svými lidmi. Hostující
OFS si hradí své náklady na dopravu a stravování. Každý OFS si zajišťuje
občerstvení a stravování pro své družstvo.
Omezení:
ve výběru OFS může být na soupisce mezi 18 žáky nejvíce 5 žáků z jednoho
oddílu/klubu. Hráč, který nastoupí v jedné kategorii, už nemůže nastoupit
k utkání v kategorii druhé.
Zdravotní zabezp.: zajišťuje pořádající OFS
Ceny:
pro finálové turnaje zajišťuje pro nejlepší 4 družstva KM Ústeckého KFS
Upozornění:
na turnajích budou přítomni trenéři výběrů žáků výběrů Ústeckého KFS, kteří
budou sledovat žáky pro výběr do krajské reprezentace. Každý OFS odevzdá před
začátkem turnaje čitelně vyplněnou a podepsanou soupisku svého výběru s čísly
hráčů a příslušností k mateřskému oddílu.
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Celkové hodnocení
turnajů:

Vyhodnocení
nejlepších hráčů:

Přílohy:

body a skóre se sčítají. Celkové pořadí bude známo po skončení turnajů ve
skupinách na jaře 2019. Výsledky z posledního turnaje je třeba urychleně zaslat
tak, aby mohly být dány pokyny k finálovému turnaji. Výsledky každého turnaje
nahlásí pořadatel turnaje na adresu Ústeckého KFS-GTM Jan Štefko, 606683407, Email: steffi.j@seznam.cz, Masarykova 633, 400 01 Ústí nad Labem
Trenéři okresních výběrů vyhodnotí po turnaji výkony jednotlivých hráčů v obou
kategoriích, pak na přiložený formulář napíší jména nejlepších 4-7 hráčů ze
svého týmu v každé kategorii s uvedením postu hráče a mateřského klubu,
vyplněný tiskopis pak odevzdají po turnaji GTM nebo přítomnému zástupci KM
ÚKFS, v krajním případě po turnaji odešlou formulář elektronickou poštou na
adresu GTM ÚKFS
-Termíny soutěže a informace k zahájení podzimní části 2018
-Formulář na vyplnění nejlepších hráčů na turnaji
-Formulář na soupisku hráčů

V Ústí nad Labem 18.7.2018
Zpracoval: Jan Štefko
GTM FAČR-ÚKFS
606683407

