zve všechny příznivce fotbalu
na
miniturnaje mladší přípravky a fotbalové školičky,
které se budou konat v tělocvičně ZŠ Předín
Základní ustanovení turnaje:
Počet hráčů:

2+0 (střídání hokejové), doporučený počet hráčů na 1 družstvo = 4, (výhoda v tom,
že trenér na turnaj odveze hráče v jednom autě)

Místo:

tělocvična ZŠ Předín (vchod z boku), parkování možné u tělocvičny (4 místa) nebo u kulturního
domu (naproti škole přes silnici)

Startují hráči:

ročník narození: mladší přípravka (2011 a 2012), fotbalová školička (2013, 2014 a mladší)

Herní systém:

každý s každým dle herního modelu níže

Hrací doba:

1 x 13 minut s 2 minutovou přestávkou mezi zápasy na výměnu družstev

Pravidla:

volná hra na 4 branky 1,5x1m

Startovné:

150,- (na tým = 4 hráči), poznámka: můžeme se domluvit, že startovné se nebude platit, ale
hráči nedostanou žádnou odměnu. Což děti asi neocení, mají radost z každé odměny.

Ceny:

každé družstvo dostane při zaplacení startovného balíček (sladkosti, ovoce)

Rozhodčí:

zajistí pořadatel, ale předpokládá se volná hra

Poznámka:

přihlášená družstva a časový rozpis zápasů můžete sledovat na odkaze:
https://drive.google.com/file/d/1GzlqPNmvHrRm1-4WXWMqJbzJnC_M8GQ5/view?usp=sharing

V tělocvičně není prostor pro diváky (doprovod, rodiče). K dispozici je společná šatna, WC a
sprcha.
Prosíme o zaslání kontaktních údajů (e-mail, telefon) na zodpovědnou osobu v družstvu (věkové kategorie), kterou
budeme dále informovat.
Kontaktní osoby na organizátory turnajů:
Mladší přípravka:
Vojtěch Vídenský
email: vvidensky@seznam.cz

tel.: 734 528 884

Fotbalová školička:
Bohumil Vídenský
email: bvidensky@spst.cz

tel.: 608 738 844

Herní model
- rozměry hřiště 8,5 x 16 metru, hrají proti sobě vždy 2 hráči proti 2
- počet hráčů 2 + 0 (doporučený počet hráčů na 1 družstvo = 4, omezeno však není)
- branky o rozměrech 1,5 x 1 m (hraje se na 4 branky – „do dvou střílím, dvě bráním“)
- míč fotbalový č. 3 nebo menší (dle dohody týmů)
- hraje se o mantinely (zeď)
- auty nejsou
- rohy se nekopou – pokud se míč dostane za brankovou čáru od kteréhokoli hráče, rozehrává vždy nejblíže
postavený (bránící) hráč
- brankář není
- po inkasované brance není nutné rozehrávat ve středovém kruhu
- ŽK a ČK se neudělují, dojde max. k vysvětlení situace (ze strany trenérů, popř. rozhodčích)

TERMÍNY TURNAJŮ 2019/2020
datum a čas

věková kategorie

max. počet startujících
družstev

pátek 15.11.2019 (17:00 - 19:30)

U9 (2011 a ml.)

5 družstev

neděle 17.11.2019 (8:30 - 10:00)

U7 (2013 a ml.)

4 družstva

pátek 22.11.2019 (17:00 - 19:30)

U8 (2012 a ml.)

5 družstev

neděle 24.11.2019 (8:30 - 10:00)

U6 (2014 a ml.)

4 družstva

pátek 29.11.2019 (17:00 - 19:30)

U7 (2013 a ml.)

5 družstev

neděle 1.12.2019 (8:30 - 10:00)

U9 (2011 a ml.)

4 družstva

pátek 6.12.2019 (17:00 - 19:30)

U6 (2014 a ml.)

5 družstev

neděle 8.12.2019 (8:30 - 10:00)

U8 (2012 a ml.)

4 družstva

pátek 10.1.2020 (17:00 - 19:30)

U9 (2011 a ml.)

5 družstev

neděle 12.1.2020 (8:30 - 10:00)

U7 (2013 a ml.)

4 družstva

pátek 17.1.2020 (17:00 - 19:30)

U8 (2012 a ml.)

5 družstev

neděle 19.1.2020 (8:30 - 10:00)

U6 (2014 a ml.)

4 družstva

