FK Pelhřimov, z.s.

PROPOZICE
Turnaj starších přípravek
Pořadatel

FK Pelhřimov, z.s.

Vedoucí turnaje

František Hovorka, m: 777 023 221, e: bobhovorka@seznam.cz.

Datum a čas

Sobota 23. 11. 2019, sraz účastníků v 8.00 h. Oficiální zahájení
turnaje v 8.15 h. První zápas v 8.30 h.

Místo

Sportovní hala 4. Základní školy Osvobození, Osvobození 1881,
Pelhřimov. Příjezd k hale a parkování popsáno níže.

Startovné

Kč 1.400,–. Hradí se na místě v hotovosti proti dokladu o zaplacení.

Pojištění

Hráči startují na vlastní pojištění, lékařský dozor nebude zajištěn.

Systém hry

hraje se 4 + 1 s hokejovým střídáním.

Délka utkání

1 × 13 minut.

Velikost branek

3 × 2 metry.

Míč

Fotbalový míč velikosti č. 4 s tlumeným odskokem.

Hrací povrch

Parkety.

Pravidla

Hraje se podle pravidel pro starší přípravky KFS Vysočina
s upřesněním.

Protesty

Do 5 minut po utkání.

Startující

Starší přípravka U-11, tj. hráči narození v roce 2009 a mladší.

Rozhodčí

Zajišťuje pořadatel.

Dresy

Každé družstvo si zajistí 1 sadu kompletních dresů. V případě shody
barvy dresů budou připravena rozlišovací trika.

Ceny

Nejlepší tři týmy dostanou poháry. Všechna družstva obdrží diplom,
medaile a sladké ceny.

Poznámky:
1.

Vstup na hrací plochu je povolen pouze hráčům a trenérům v sálové obuvi se světlou
podrážkou.

2.

Do prostoru hrací plochy je zakázáno nosit jídlo a pití. Přímo v hale bude k dispozici
bufet s občerstvením.

3.

Pořadatel nezodpovídá za majetek hráčů, trenérů a vedoucích družstev.

FK Pelhřimov, z.s.

PRAVIDLA TURNAJE
Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu KFS Vysočina s následujícími upřesněními.
Počet hráčů

Maximální počet hráčů na tým je 10.

Střídání hráčů

V průběhu hry se střídá hokejovým způsobem, přičemž střídající hráč
může vstoupit na hrací plochu, až když ji spoluhráč opustí v prostoru
své střídačky.

Autová vhazování

Rozehrávají se pouze vhazováním, na správnost provedení bude
dohlížet rozhodčí.

Volné kopy

Všechny jsou považovány automaticky za přímé, kromě pravidla o
„malé domů“. Vlastní gól platí ve všech případech.

Zeď

Musí stát v minimální vzdálenosti 5 metrů od míče.

Brankář

Malá domů. Pokud ji spoluhráč zahraje úmyslně nohou od kolena
dolů, brankář ji NESMÍ chytit rukama. Pokud takto zahranou „malou
domů“ brankář chytí, bude tým potrestán nepřímým volným kopem
z hranice pokutového území nejblíže místu přestupku. Míč uvedený
do hry spoluhráčem zahráním autového vhazování brankář chytit do
rukou NESMÍ.
Rozehrává-li brankář odkop od brány, tj. míč v předchozí akci opustil
hřiště v prostoru brankové čáry, může brankář vyhodit či rozehrát
nohou, NESMÍ však vyhodit ani vykopnout míč z ruky (ani
„halfvolejem“) za půlící čáru bez předchozího dotyku míče
s parketami na vlastní půli. Pokud při odkopu od brány přehodí nebo
překopne půlící čáru, je nařízen přímý kop pro soupeře z půle hřiště.
Chytne-li brankář míč ze hry, může jej vykopnout nebo vyhodit přes
půlící čáru.
Když brankář zasáhne míč rukou mimo brankové území, následuje
přímý kop.
Položí-li brankář míč na zem, ten se tímto dostává do hry a může být
atakován soupeřem.

Skluzy

Skluzy vedeny pohybem do protihráče s výjimkou brankáře ve
vlastním pokutovém území se NESMÍ.

Ostatní

Dotkne-li se míč stropu, pokračuje se dále ve hře.

Určení pořadí

Vyšší počet bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí
vzájemný zápas, rozdíl branek ve skóre, větší počet vstřelených
branek na turnaji, menší počet obdržených branek na turnaji.

FK Pelhřimov, z.s.

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ
Turnaj se koná ve sportovní hale 4. ZŠ v Pelhřimově nacházející se v husté zástavbě sídliště,
kde může být problém s parkováním. Níže najdete možná parkovací místa a vlastní halu.
Příjezd ve směru od Jihlavy či Jindřichova Hradce

Alternativní příjezd ve směru od Humpolce či Tábora

FK Pelhřimov, z.s.

HRACÍ PLÁN TURNAJE
HRACÍ DOBA

DOMÁCÍ

HOSTÉ

1.

8.30 – 8.45

2.

8.45 – 9.00

3.

9.00 – 9.15

4.

9.15 – 9.30

5.

9.30 – 9.45

FK PELHŘIMOV bílí TJ SLOVAN KAMENICE n/L

:

6.

9.45 – 10.00

TJ NOVÁ VČELNICE TJ SPARTAK POČÁTKY

:

7.

10.00 – 10.15

8.

10.15 – 10.30

TJ SLOVAN KAMENICE n/L FK PELHŘIMOV černí

:

9.

10.30 – 10.45

TJ VELKÝ BERANOV 1975 FK PELHŘIMOV bílí

:

10.

10.45 – 11.00

TJ SPARTAK POČÁTKY TJ SLAVOJ PACOV

:

11.

11.00 – 11.15

12.

11.15 – 11.30

13.

11.30 – 11.45

14.

11.45 – 12.00

FK PELHŘIMOV bílí TJ NOVÁ VČELNICE

:

15.

12.00 – 12.15

TJ SLAVOJ PACOV FK PELHŘIMOV černí

:

16.

12.15 – 12.30

17.

12.30 – 12.45

18.

12.45 – 13.00

19.

13.00 – 13.15

20.

13.15 – 13.30

21.

13.30 – 13.45
14.00 – 14.15

FK PELHŘIMOV černí FK PELHŘIMOV bílí

VÝSLEDEK

TJ SLOVAN KAMENICE n/L TJ SPARTAK POČÁTKY
TJ NOVÁ VČELNICE TJ SLAVOJ PACOV
TJ VELKÝ BERANOV 1975 FK PELHŘIMOV černí

TJ SLAVOJ PACOV TJ VELKÝ BERANOV 1975

FK PELHŘIMOV černí TJ NOVÁ VČELNICE
TJ SLAVOJ PACOV TJ SLOVAN KAMENICE n/L
TJ SPARTAK POČÁTKY TJ VELKÝ BERANOV 1975

TJ SLOVAN KAMENICE n/L TJ VELKÝ BERANOV 1975
TJ SPARTAK POČÁTKY FK PELHŘIMOV bílí
TJ NOVÁ VČELNICE TJ SLOVAN KAMENICE n/L
FK PELHŘIMOV černí TJ SPARTAK POČÁTKY
FK PELHŘIMOV bílí TJ SLAVOJ PACOV
TJ VELKÝ BERANOV 1975 TJ NOVÁ VČELNICE
UKONČENÍ TURNAJE

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
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