PROPOZICE-FOTBALOVÉHO TURNAJE JIŘÍHO MAŠKA

1.Pořadatel:
FOTBALOVÝ KEMP JIŘÍHO MAŠKA,z.s.
WWW.KEMPMASEK.CZ
WWW.TURNAJEMASEK.CZ
2.Místo a čas konání
RADONICE
RADONICE
HORKY N/J
HORKY N/J
HORKY N/J

09.09.2017- 2008 a mladší,
16.09.2017- 2006 a mladší,
23.09.2017- 2010 a mladší,
28.09.2017-2009 a mladší,
14.10.2017-2008 a mladší,

TJ Slavia Radonice
Zápská 260
250 73 Radonice

Horky nad Jizerou
Brodce nad Jizerou 29473

N 50°8'26.329” E 14°36'59.058” (N 50.140647° E 14.616405°)

3.Prezentace :
Podepsanou soupisku plus startovné 1800,- splatné v hotovosti,
každé mužstvo odevzdá nejpozději před zahájením svého prvního
zápasu.
4. Hrací čas :
2010,2009 a 2008 a mladší , 18 minut a 2 minuty pauza
2006 a mladší , 18 minut a 2 minuty pauza
5. Trvání turnaje :
RADONICE
RADONICE
HORKY N/J
HORKY N/J
HORKY N/J

09.09.2017- 2008 a mladší, 8:30-13:30h
16.09.2017- 2006 a mladší, 8:30-13:30h
23.09.2017- 2010 a mladší, 8:30-13:30h
28.09.2017-2009 a mladší, 8:30-13:30h
14.10.2017-2008 a mladší, 8:30-13:30h

6. Hrací plocha :
UMT tráva
7. Počet hráčů :
2010-2009 – 4+1,maximálně 13 hráčů na soupisce
2008 - 5+1, maximálně 13 hráčů na soupisce.
2006 - 7+1, maximálně 13 hráčů na soupisce.
8. Míče :
ADIDAS č.4 – 2006,2008.
ADIDAS č.3 -2009 a 2010.

9. Pravidla :
Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu FAČR.Pokutový kop se
zahrává ze vzdálenosti 7 m. od branky (platí pro všechny kategorie),
ofsajdové pravidlo se nepoužívá.Střídání hráčů hokejovým způsobem.
Auty 2006- vhazují,2008 ,2009 a 2010 vhazují,rozehrávají nohou,výjezdem,hráč
si může vybrat,gol neplatí přímo z autu,po vyjetí platí branka po
přihrávce,ve všech případech vlastní gol platí.Přímé a nepřímé kopy,zed je
3 metry od míče.Hra brankáře-nesmí vyhodit ani vykopnout míč dál než
po svou část poloviny hřiště.V případě porušení tohoto pravidla získává
míč tým soupeře a zahrává nepřímý kop z poloviny hřiště.
Chytí-li brankář míč do rukou v brankovém území ze hry,smí si míč
položit na zem a nohou vykopnout nebo rozehrát,za svou část půlky
hřiště,ovšem nesmí bez dotyku jiného hráče zvednout míč do rukou,jinak
je nařízený nepřímý kop.Platí,že vyhození rukou nebo vykopávání z ruky
pouze na vlastní polovině.V tomto případě může být brankář
atakován,jakmile položí míč na zem.
Malá domů lze zahrávat z jakéhokoli prostoru,platí pouze pro 2008 a
2009.2006 tento herní prvek nesmí používat a bude trestán nepřímým
kopem.V případě ,že míč skončí za brankovou čarou a dojde k
rozehrání,brankář smí míč vykopnout,vyhodit pouze na své půlce hřiště
pokud míč skončí na soupeřově polovině ,zahrává se nepřimý kop proti
týmu,který toto pravidlo porušil.Rozehrání nesmí trvat déle než 5 vteřin.
Brankář si smí položit míč na zem a rozehrát i mimo svou vlastní
polovinu,ovšem jak si míč položí brankář na zem,smí jej soupeř atakovat
ovšem za předpokladu,že byl v době položení si míče na zem mimo
brankové území
10 Systém turnaje :
Skupina : 6 týmů , hrají systémem každý s každým .Po dohrání všech zápasů je vyhlášení
výsledků a individuálních cen.

11 Kritéria pro stanovení pořadí :
Počet bodů (3 za výhru,1 za remízu,0 za prohru),
Vzájemný zápas (při rovnosti bodů 2 mužstev),
Minitabulka v případě rovnosti bodů 3 a více družstev (počet bodů v
minitabulce,rozdíl branek v celé minitabulce,větší počet vstřelených
branek ,rozdíl branek v celkovém skore skupiny,střelba pokutových
kopů).

12 Ceny :
Pro mladé fotbalisty bude připravena spousta cen: diplomy,medaile
obdržý každý fotbalista,fotbalové kartičky, katalogy,časopisy
HATTRICK,poháry,fotbalový míč pro nejlepšího střelce,rukavice
plus dres pro nej.brankáře,pro nejlepšího hráče fotbalový dres
předního evropského týmu atd.
13 Upozornění :
Nenastoupí-li mužstvo k utkání z jakéhokoliv důvodu,dojde ke
kontumaci v poměru 3:0 ve prospěch nastoupivšího mužstva.
Každý účastník (hráč,trenér) turnaje dává Organizatorovi
bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových
záznamu své osoby,své podobizny a jiných projevů osobní povahy
pořízených v souvislosti s konáním turnaje v jakékoliv formě a
bez omezení pro účely marketingu,reklamy a propagace
Organizátora.
Beru na vědomí,že Organizatoři turnaje nenesou odpovědnost
za případné škody na majetku a zdraví,nebo za zranění související
s účasti na turnaji nebo jeho návštěvou.

OTÁZKY ZODPOVÍME NA

turnajemasek@seznam.cz
NEBO TELEFONICKY
Jiří Mašek-777 111 903,
Najden Chadžiev-602 266 347,
Tomáš Moudrý-606 610 471
SPORTU ZDAR A TĚŠÍME
SE NA VIDĚNOU

