S – centrum Cup
2017 – 2018
(6 týmů)

Propozice

Sportovní klub Benešov
ve spolupráci
s S – centrum Benešov
pořádají
mládežnické turnaje v minikopané
přípravek na UMT

Benešov – S – centrum
listopad 2017 – březen 2018

A. Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

SK Benešov
256 01 Benešov
U konopiště
www.skbenesov.cz

2. Koordinátor:
S – Centrum Benešov
Adresa sportovní kanceláře: Hráského 1913, 256 01 Benešov
IČO: 251 32 466
Pavel Chomát
Ivana Čermáková
telefon: 733 129 261
e-mail: turnajebn@seznam.cz.

3. Termín konání:

listopad 2017 – březen 2018

4. Místo konání:

Benešov, umělá tráva v areálu Sport & relax centrum
(www.scentrum.eu) – U Vodárny 2215, 256 01 Benešov.
Hrací plocha o rozměrech 40 x 20 m (branky o velikosti 5
x 2 m), je opatřena nafukovací střechou.

5. Kategorie:

turnaje „A“ turnaje „B“ turnaje „C“ turnaje „D“ turnaje „E“ -

ročníky narození 2007 a mladší,
ročníky narození 2008 a mladší,
ročníky narození 2009 a mladší,
ročníky narození 2010 a mladší,
ročníky narození 2011 a mladší,

6. Organizační výbor:

Pavel Chomát, Ivana Čermáková, Mgr. Jindřich Slunečko

7. Čestné předsednictvo:

Ing. Antonín Stibůrek – jednatel VHS Benešov, s.r.o.,
Ing. Martin Slavík – ředitel S-Centrum Benešov,
Miloš Slavík – vedoucí provozu S – centrum Benešov.
Pavel Chomát – sportovní ředitel turnaje S - centrum Cup

8. Přihlášky:

zasílejte na adresu sportovní kanceláře nejpozději měsíc
před turnajem (stačí přihlášení týmu). Soupiska týmu
musí obsahovat jméno a příjmení hráčů a vedoucího
družstva, datum narození hráčů a telefonické spojení na
vedoucího týmu (mobil), e – mail. Přivezte ji v den konání
turnaje.

9. Startovné:

při prezenci platí týmy účastnický poplatek ve výši 1.800,Kč/tým(vystaveno potvrzení o úhradě platby).
Pro tým lze objednat oběd. Poplatek stravného je ve výši
70,-Kč/osoba (oběd pro 10 hráčů a 2 dospělé osoby –
trenér a vedoucí mužstva).
Po provedení úhrady bude účastníkům vystaveno
potvrzení o platbě stravného.

10. Prezence:

proběhne ve sportovním zařízení S-Centrum Benešov dle
turnaje. Vedoucí předloží:
- definitivní soupisku družstva,
- každý hráč musí mít kartičku pojištěnce.

11. Úrazové pojištění:

účastníci turnaje S – centrum Cup nejsou pojištěni
zvláštní pojistkou proti úrazům, ztrátám ani krádežím.

12. Bezpečnost účastníků:

vedoucí družstev odpovídají po celou dobu konání
soutěže S – centrum Cup v Benešově za bezpečnost a
chování všech členů výpravy.

B. Technická ustanovení
13. Materiální vybavení:

každému družstvu doporučujeme mít dvě sady dresů
různé barvy s čísly (uvést na přihlášce) a vlastní míče na
rozcvičení. Nejsou povoleny kopačky s vyměnitelnými
kolíky (ČMFS). Hráči musí mít chrániče holení. Při změně
barvy dresů musí mít hráč stejné číslo jako na přihlášce
(prvotním dresu). Doporučená obuv - kopačky lisovky
nebo tarfy.

14. Míče:

oficiální hrací míče zajišťuje pořadatel.

15. Rozhodčí:

zajistí pořadatel ve spolupráci s FAČR Benešov.

16. Soutěžní komise:

ředitel soutěže,
sportovní ředitel,
zástupce účastníků, zvolený na technické poradě.

17. Protesty:

je možné podávat řediteli soutěže do 15 minut po
skončení utkání, se vkladem 300,- Kč, který v případě
zamítnutí protestu propadá pořadateli. Protest řeší
soutěžní komise.

18. Startují:

družstvo s maximálním počtem 10 hráčů (4 hráči v poli a
brankář). Doprovod tvoří vedoucí družstva a trenér
(maximálně tedy 2 dospělé osoby).

19. Pravidla:

hraje se podle pravidel a soutěžního řádu FAČR a
následných upřesnění:

hrací doba:

1 x 20 minut,

počet hráčů:

4 +1,

střídání hráčů:

v průběhu hry hokejovým způsobem, střídající hráč
může nastoupit, až jeho spoluhráč opustí plochu u
své střídačky,

míč na stropě:

pokračuje se ve hře,

auty:

se vhazují (r. 2007, 2008), rozehrávají nohou, nebo je
možno s míčem vyběhnout – hráč si může vybrat (gól
neplatí přímo z autu, po vyjetí platí branka po
přihrávce nebo až po třetím dotyku míče – hráč je ve
hře. Ve všech případech vlastní gól platí). Možnost
výběru platí pro r. 2009, r. 2010, r. 2011.

volné kopy:

všechny přímé, zeď 5 metrů od míče,

brankář:

nesmí vyhodit ani vykopnout míč z ruky za půlící čáru
a to ani halfvolejem. Položí-li míč na zem, je ve hře a
může jít hrát soupeř. Pokud přehodí nebo překopne
půlící čáru, je nařízen přímý kop z půle hřiště. Malá
domů není povolena chytit do ruky (ani z autového
vhazování) – neplatí pro ročníky 2010 a 2011, pokud
se mužstva nedohodnou jinak. Pokud zasáhne rukou
mimo brankové území, tak následuje přímý kop. Míč,
který skončil za brankovou čárou, rozehraje brankář
rukou nebo výkopem. Míč rozehraný brankářem může
spoluhráč převzít v celém prostoru hřiště,

vyloučení:

žlutá karta - 2 minuty s návratem po obdržené brance
(pokud obdrží ŽK současně hráči obou družstev, hraje se
dále 3 + 1 – hráči nesmí 2 min. zasáhnout do hry i když
padne branka),
červená karta - 2 minuty + osobní trest pro hráče do
konce utkání,
žlutá karta - brankář – 2 minuty jiný hráč,
červená karta - brankář - 2 minuty + osobní trest do
konce zápasu.

20. Systém soutěže:

hraje se 1 x 20 minut hrubého času systémem „každý
s každým“.
Kritéria pro stanovení pořadí:
 počet bodů (3 za vítězství, 1 za plichtičku),
 vzájemný zápas (při rovnosti bodů 2 družstev),
 počet vstřelených branek (při rovnosti bodů 3
družstev)
 rozdíl branek v celkovém skoré skupiny
 střelba pokutových kopů (dle pravidel Českého
poháru – 5 pokutových kopů).

21. Ceny:

první tři družstva obdrží poháry, medaile a diplomy a
věcné ceny. Ostatní družstva obdrží diplomy a věcné
ceny. Bude vyhodnocen nejlepší střelec, nejlepší hráč
a nejlepší brankář turnaje.

22. Občerstvení:

v restauraci v areálu sportoviště, která bude mít
otevřeno po celou dobu turnaje (polévky, hotová jídla,
minutky, saláty, pizza atd.….). Pořadatel určí předem
časy na oběd pro jednotlivé týmy.

23. Upozornění:

organizátoři připomínají, že není povinností
družstev zúčastnit se závěrečného ceremoniálu.

všech
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Ing. Martin Slavík
ředitel S – centrum Benešov

Pavel Chomát
sportovní ředitel S – centrum Cup 2017 - 2018

