Propozice fotbalového turnaje
„Metle Cup“.
Pořadatel: TJ Sokol Otaslavice
Termín: 14.7.2018 od 10:00 hod.
Sraz účastníků: 14.7.2018 v 9:30 hod. V 9:40 proběhne losování týmů do skupin.
Místo: Fotbalové hřiště TJ Sokol Otaslavice, Otaslavice 345, 798 06 Otaslavice
Kategorie: Muži
Startovné: 1200,- Kč tým (občerstvení, pitný režim, rozhodčí)
Počet týmů turnaje: 15
Počet členů týmu: soupiska max. 11
Počet hráčů: 5 + 1
Velikost hřiště:menší fotbalového hřiště 15 x 30 m, hrát se bude na třech hřištích
Hrací doba: 2 x 10 minut
Střídání: hokejově
Herní systém: 3 skupiny po 5 týmech. Zápasy ve skupinách, každý s každým. První a druhý ve
skupině postupuje přímo do čtvrtfinále play off. Dále do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší týmy ze
třetích míst (počet bodů, skóre). Následuje klasické play off.
Pravidla: hraje se podle pravidel velkého fotbalu bez „ofsajdového“ postavení.
O pořadí rozhoduje:
a) počet bodů(výhra 3, remíza 1, prohra 0)
b) vzájemné utkání
c) rozdíl branek
d) větší počet vstřelených branek
e) los
f) v utkáních play-off, při nerozhodném výsledku, rozhodují tři pokutové kopy, poté do rozhodnutí
Jednotlivé zápasy budou řídit delegovaní rozhodčí.
Zdravotní dozor: hráči startují na vlastní nebezpečí
Občerstvení: zajištěno po celou dobu konání turnaje i v průběhu zábavy. Po skončení turnaje od
19:00 hod. volná zábava s hudbou.
Nocleh: Pro účastníky turnaje, kteří budou chtít přespat je možno dohodnout ubytování v nově
zrekonstruované ubytovně v Zahradnictví u Nedělníků (osoba cca 200,- Kč), nebo je možno

dohodnout přespání v tělocvičně, nebo ve stanu v areálu hřiště (místa pro stanování budou
vyznačena).

Uzavírka přihlášek do turnaje: 30.6.2018 do 23:59 hod.

Způsob přihlášení do turnaje: osobně, telefonicky nebo e-mailem (spojení viz kontaktní osoby)

Kontaktní osoby:
Jiří Hon, 776207288, hon39@seznam.cz
Michal Kaláb, 604262826, kalab.michal@rkt.cz
Pavel Skalický, 604326132, pavel.skalicky@centrum.cz
Martin Vogl, 739123132, martin.vogl@email.cz
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