21. ročník fotbalových halových turnajů UMBRO CUP 2016 / 17
1. prezentace v 8:00
dopolední turnaj:
8:25 – 12:40
2. prezentace do 12:15
odpolední turnaj:
12:45 – 16:50
8 mužstev na turnaji /dopoledne i odpoledne/ - 2 skupiny po 4 mužstvech 1x 11 min.,
pak mezi sebou o umístění 1 x 10 min. Počet hráčů: brankář + 4 hráči v poli.
Záleží na počtu mužstev na turnaji. Při počtu 5, 6, 7 mužstev se hraje každý s každým.
• Brankářova hra rukou mimo vymezený prostor se nesmí - trestá se pokutovým kopem!
• Hraje se na straně u střídaček s auty a na druhé straně se hraje bez autů o mantinely. Auty a rohy se pouze
kopou. Při rozehrání z autu, rohu, přímého a nepřímého kopu a při začátku zápasu, musí stát bránící hráč
nejméně 3m od míče. Gól přímo z autu bez teče neplatí a to i při rozehrání sám sobě u malých přípravek.
Malá domů se může pouze u mini a ml. přípravky. U st. přípravky a žáků se nesmí - trestá se pokutovým
kopem. U mini a mladší přípravky může hráč rozehrát aut sám pro sebe.
• Brankář uvádí míč do hry pouze rukou, nesmí vyhodit přes půlku, nesmí vykopávat z ruky. Když si míč
položí brankář na zem, je míč ve hře a může z něj dostat gól. Nehraje se na přesný čas, jako v hokeji. Gól
může padnout i v nastaveném čase, několik vteřin po stanovené hrací době. Rozhodčí musí nechat dohrát
hru, jak uzná za vhodné. Zápas začíná a rozehrává mužstvo, které je dříve nastoupené a připravené.
• Střídá se v průběhu hry i při přerušení - špatné střídání (vyšší počet hráčů = žlutá karta).
• Rozlosování zápasů je 5 dnů před turnajem na loda0.webnode.cz v záložce „halové turnaje –
Fialka, rozlosování“.
• O konečném pořadí ve skupinách rozhodují následující kritéria:
A) počet bodů (3 - 1 - 0)
B) vzájemné utkání
C) rozdíl skóre
D) větší počet vstřelených branek
E) střelba pokutových kopů - 3, poté po jednom, hráči nesmí kopat 2x
F) při stejném počtu bodů tří mužstev, rozhoduje mini tabulka
• Tresty: žlutá karta - mužstvo hraje 2 min. pouze ve 3 hráčích.
červená karta - zápas se dohrává ve 3 hráčích, potrestaný hráč nehraje příští zápas.
• Hraje se: s míčem - č. 3 u mini a ml. přípravky, č. 4 u st. přípravky, č. 4 bez odskoku u žáků.
• Ceny pro 1.–3. mužstvo: pohár, medaile dle počtu hráčů, 10 volných vstupenek do bazénu, diplom
4. mužstvo: pohár, diplom + 3 volné vstupenky do bazénu pro nejlepší hráče mužstva
5.- 8. mužstvo: pohár, diplom
• PROSÍM trenéry, aby si do haly s sebou vzali na přezutí čisté boty, ve kterých mohou jít na hrací plochu.
• Do bazénu s dětmi musí minimálně jeden dospělý. Do bazénu se nesmí chodit v trenýrkách
z turnaje - pouze v plavkách! Rodiče nebudou mít na hrací plochu přístup. Pouze na tribunu. Děkuji.
• RODIČE - neparkujte na zákazu zastavení a invalidech, chodí sem pravidelně policie a pokutuje!
Turnaj se hraje v nově postavené multifunkční hale „Fialka“
• větší hrací plocha 37x19 m
• nová digitální časomíra
• moderní hrací povrch
• tribuna pro diváky
• součástí haly je: kino, bazén 25x12 m, sauny, restaurace, bufet – vše mohou rodiče využívat během
turnaje
• první tři mužstva turnaje získají 10 volných vstupenek na 1 hodinu do bazénu zdarma a jeden
trenér z každého mužstva turnaje má nárok na řízek zdarma.
• ceny, otvírací doby kina, bazénu a sauny najdete na http://www.nafialce.cz/
•
•

Více informací, foto haly, bazénu, kina, adresu, GPS najdete na webových stránkách:
loda0.webnode.cz (záložka „halové turnaje - Fialka“)
V Praze 16.11.2016
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