INFORMACE K TURNAJI

TERMÍN :

17.1.2015

ZAČÁTEK TURNAJE :

14.00

PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ : Žádáme všechny účastníky turnaje, aby dorazili na turnaj včas
před svým prvním utkáním, ale aby nejezdili před
13:00 hod. – dohrává se dopolední turnaj.
MÍSTO :

Sportovní hala TJ Slavoj Kynšperk, Školní 614/7

KATEGORIE :

Mladší žáci ročník 2002 a mladší

STARTOVNÉ :

800,- Kč za oddíl

HERNÍ SYSTÉM :
•
•
•
•
•

4+1
Každý s každým
1 x 14 minut
Za vítězství 3 body, za remízu 1 bod
V případě rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas, poté celkové skóre, poté počet
vstřelených gólů popř. penalty

HERNÍ PLÁN :

14.00 – zahájení turnaje
17.40 – předpokládaný konec turnaje

POZNÁMKY :
•
•
•
•
•

Obutí do haly je povinné také u doprovodu hráčů na hrací ploše
Po dobu turnaje bude v hale otevřen malý bufet
Družstva, která se umístí na prvním, druhém a třetím místě obdrží pohár
Trenéři zodpovídají za chování svých hráčů v průběhu turnaje!!!
Žádáme trenéry, aby DŮRAZNĚ upozornili rodiče hráčů, aby v žádném případě
nevstupovali na hrací plochu!!!

KONTAKTNÍ OSOBA : Miloš Munka 602 492 977

mmunka@tor.cz

Základní pravidla:
-

-

Boční auty se budou rozehrávat nikoliv vhazovat
Aut rozehrávaný od brány se rozehrává rukou, pokud dojde k položení míče na zem
nelze jej opět vzít do ruky. Aut nesmí být rozehrán na polovinu soupeře, před
překročením poloviny hřiště musí dojít k doteku hráče. Pokud se tak nestane, je
zahráván nepřímý volný kop z poloviny hřiště proti týmu, který aut špatně rozehrál.
Toto pravidlo neplatí pokud brankář vyveze míč při rozehrávání autu mimo brankové
území, pak může hrát přes polovinu hřiště.
Pokud zachytí brankář míč ve hře a chce jej rukou rozehrát může i na polovinu
soupeře – nemusí dojít k doteku hráče
Malou domů brankáři do rukou vzít nesmí
Za hrubý faul bude faulující hráč vyloučen na 2 minuty
Střídání může probíhat hokejově
Jinak se hraje podle pravidel sálové kopané

