AC Napoleon Cup 2014
pravidla a propozice

Termín konání:

19.7. 2014

Místo konání:

Areál SK Prace

Čas konání:

Skupiny - 9.00 hod – 14.30 hod (prezence 8.30 hod)
Play off 15.30 hod – 17.20 hod.
Vyhlášení vítězů - 18.00 hod.

Pravidla:

podle pravidel futsalu FIFA 4+1 bez akumulovaných faulů

Povrch:

2 travnaté hřiště

Rozhodčí:

Utkání budou řídit delegovaní rozhodčí

Startovné:

1000,-Kč

Hrací doba a

2 x 10 minut

systém:

Skupina A - 9.00 hod – 14.30 hod – postupují první 4 týmy - hřiště č.1
Skupina B - 9.00 hod – 14.30 hod – postupují první 4 týmy - hřiště č.2
Play off 15.30 hod – 17.20 hod.
- čtvrtfinále – 15.30 hod – 16.15 hod - hřiště č.1 a 2
- semifinále – 16.15 hod – 16.35 hod - hřiště č.1 a 2
- o 3. místo – 16.35 hod – 16.55 hod - hřiště č.1
- finále – 17.00 hod – 17.20 hod - hřiště č.1
Vyhlášení vítězů - 18.00 hod.

Los zákl. skupin:

SKUPINA A – ŠLAJPR, ŽABIŇŠTÍ VLCI, OREL ŠLAPANICE, NAPOLION
1805, BOUBÍN, XXX

(kopačky s kolíky jsou zakázány!)

SKUPINA B – NAPOLEON, ANITALS, PIŠKOTY, KRYGLUS, LOKÁLKA,
TUŘANSKÉ BERUŠKY

Oceněni budou:
Ceny:

1, 2 a 3 tým + nejlepší brankař a střelec.
Diplomy, poháry, dárkové balíčky

Občerstvení:

Po celou dobu trvání akce je zajištěno bohaté občerstvení nejen v kiosku na
hřišti, ale také speciality na grilu.

Zabezpečení:

šatny, WC, teplá voda - sprchy, možnost ubytování ve
vlastních stanech na tréninkovém hřišti, popř. v kabinách hřiště.

Ostatní:

každý tým je povinen mít jednotnou sadu dresů, popř. rozlišováky
Hraje se s míčem č. 4 – se sníženým odskokem
Čekací doba není.
nikdo nesmí nastoupit za více než jeden tým.

PRAVIDLA turnaje:
HERNÍ SYSTÉM :
Celkem 12 mužstev nalosováno do dvou 6ti členných skupin A a B.
Ve skupině hraje každý s každým, za vítězství se udělují 3 body, za remízu 1 bod.
Mužstva umístěná na prvních 4 místech postupují do pavouku Play-off
O pořadí ve skupině rozhoduje :
počet bodů
vzájemný zápas
rozdíl skóre
větší počet vstřelených branek
při nerozhodném výsledku v playoff se neprodlužuje, rovnou se kopou na každé straně 3 pokutové
kopy
PREZENCE :
Začátek zápasů skupin je v 9.00 hod, prezence je půl hodiny před začátkem v 8.30 hod
Play-off začíná po hodinové pauze na oběd v cca 15.30 hod
ČEKACÍ DOBA :
Vzhledem k časovému rozpisu není čekací doba. Žádáme všechna mužstva o dochvilnost, aby byla
připravena u příslušného hřiště dle rozpisu alespoň 5 minut před zahájením svého zápasu a nebyl tak
narušen časový plán a nedošlo ke kontumacím.
POJIŠTĚNÍ :
Turnaj není pojištěn a každý startuje na vlastní nebezpečí !
Bude se hrát dle platných pravidel futsalu, bez akumulovaných faulů.
Počet hráčů:
4+1, střídání v průběhu hry hokejovým způsobem
Hrací doba:
2x10 minut
Míče:
hraje se s míči č.4
Brankář:
rozehrává všechny míče pouze rukou, může vyhazovat přes polovinu, musí rozehrát do 4 vteřin a to i
v případě, že hraje nohou mimo brankoviště.
Malá domů:
malá domů (kdy brankář chytá míč rukou) je povolena pouze od kolene a výše, při porušení se
zahrává trestný kop z brankoviště. Rovněž není povolena opakovaná přihrávka do brankoviště, aniž
by míč opustil vlastní polovinu nebo byl tečován protihráčem. Trestá se stejným způsobem
Vyloučení:
je při obdržení ČK nebo dvou ŽK, trvá 2 minuty a po uplynutí této doby nebo v případě, že oslabené
mužstvo inkasuje branku, se vrací do hry jiný hráč než vyloučený, potrestaný hráč však může v dalším
utkání nastoupit.
Hlavní pořadatel může za hrubé porušení pravidel hráče (tým) vyloučit z turnaje.
Rozhodčí:
zápasy budou rozhodovat vyškolení rozhodčí B.A.F.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné operativní změny !!!

