Športový klub ŠK ŠTRBA
Futbalový turnaj v kategórii U-15
Dňa:

4.3.2018 - nedeľa

Miesto:

Viacúčelová hala v areáli ZŠ vo Važci

Štartovné :

60 Euro

8:30 hod. – prezentácia, 8:40 hod. - porada vedúcich mužstiev, 9:00 hod. – začiatok
Ukončenie:

do 14:30 hod. aj s odovzdávaním cien

Hrací systém: 6 mužstiev – každý s každým
Technické údaje: súpiska – max. 12 hráčov (kvôli objednávaniu počtu kusov medailí) , hrá sa 4+1,
striedanie hokejovým spôsobom, bránky 2x3m
Hrací čas:

1x 17 min.

Pri rovnosti bodov rozhoduje:

lepší vzájomný zápas
mini tabuľka ( rovnosť bodov 3 a viac mužstiev)
skóre
vyšší počet strelených gólov

Pravidlá:
Na hre sa môžu zúčastniť len deti narodené 1.1.2004 a mladšie registrované
v ISSF. Brankár môže rozohrávať loptu rukou a to len na vlastnej polovici ,keď má brankár loptu
v rukách útočiaci hráči sú povinný opustiť pokutové územie, ako náhle brankár pustí loptu na
palubovku lopta je v hre a brankár môže byť napádaný(platí aj pri výkope od brány), v prípade
pustenia lopty na palubovku môže brankár nohou prekopnúť loptu cez polovicu (výkop z ruky po
odraze lopty o palubovku) , brankár nesmie chytať do rúk malú domov, rohové kopy sa zahrávajú
klasicky, autové vhadzovania sa budú rozohrávať nohou (brániaci hráč odstup minimálne 2 metre), gól
po priamej strele z autu neplatí (aut je nepriamy kop), pokutový kop sa kope zo 7 metrov (zahrávať ho
musí faulovaný hráč ak mu to zdravotný stav umožní)
Výstroj hráčov:
tenisky alebo halová obuv so svetlou podrážkou, chrániče, dresy (každé
družstvo je povinné si zabezpečiť vlastné dresy!!!)
Rozhodca:

zabezpečí usporiadateľ

Zdravotník:

zabezpečí usporiadateľ

Občerstvenie: každé dieťa dostane 2-3 ks párky, chlieb ,čaj, horalku alebo inú sladkosť
Ceny: Družstvá na 1,2 a 3 mieste budú odmenené pamätnou trofejou a medailou. Družstvá na 4,5 a 6
mieste budú odmenené účastníckou medailou. Pri vyhodnotení turnaja bude odmenený – najlepší
hráč turnaja, najlepší strelec turnaja a najlepší brankár turnaja pamätnou soškou.

Upozornenie: Účastníci turnaja nie sú poistení a organizátor nezodpovedá za fyzickú ujmu alebo
materiálnu stratu v súvislosti s účasťou na turnaji. Za správanie a bezpečnosť hráčov v celom areáli
a za zaistenie osobných vecí a cenností zodpovedajú vedúci tímov.
Kontakt: Marek Tekel, 0903/328104, ŠK Štrba

