PROPOZICE
HALOVÝCH TURNAJŮ MLÁDEŽE
Pořadatel

Spolek sportující mládeže, z.s.

Místo

sportovní hala Milten v Milovicích, Sportovní 588

Časový harmonogram

DOPOLEDNÍ TURNAJE 09.00 – 13.20 hodin, prezence v 8,30 hod.
ODPOLEDNÍ TURNAJE 14.00 – 18.20 hodin, prezence ve 13,30 hod.

Termíny turnajů

viz internetové stránky ssmladeze.cz

Účastníci turnaje

6 družstev

Ředitel turnaje

Milan Fridrich, tel. 723146 903, mail: zssm@email.cz

Startovné

1.800,-- Kč za každé zúčastněné družstvo, splatné před zahájením turnaje u
stolku vedení turnaje

Soupiska

každé družstvo předloží před zahájením turnaje vyplněnou soupisku, na
soupisce může být uvedeno maximálně 10 hráčů

Hrací povrch

umělá tráva

Rozměry hřiště

40 x 20 metrů

Obuv

tarfy, lisovky

Rozhodčí

zajistí pořadatel

Počet účastníků

v každém turnaji maximálně 6 družstev

Systém turnaje

každý s každým s počtem hráčů 4 + 1

Hrací doba

1x 16 minut

Hodnocení

vítězství 3 body, nerozhodný výsledek 1 bod
O konečném vítězství rozhoduje
1) počet bodů
2) celkový rozdíl branek
3) více vstřelených branek
4) vzájemné utkání
5) los

Ceny

Družstva na prvních třech místech obdrží poháry a medaile ( pro 10 hráčů ) a
každé družstvo pak obdrží diplom a sladké ceny.
Dále je vyhlášena soutěž o nejlepšího brankáře, obránce a útočníka turnaje.

Dresy

každé družstvo si vezme 2 sady odlišných barev (příp. „rozlišováky“)
v případě shody barev se převlíká družstvo uvedené na 2 místě

Pojištění

vedení zúčastněných družstev je zodpovědné za zdravotní pojištění svých
hráčů.
Pořadatel turnaje není zodpovědný za zranění, ztrátu a krádež majetku ve
vztahu k účastníkům turnaje.
restaurace v hale

Občerstvení

Pravidla

1) Pokud chytne brankář míč ze hry, může ho vykopnout nebo vyhodit přes
polovinu hřiště. Stejným způsobem může postupovat i při rozehrávce autu od
branky.
2) Jakmile položí brankář míč na zem a vyjede z brankoviště, může
pokračovat ve hře jako jakýkoliv jiný hráč.
3) Pokud brankář položí míč na zem nesmí ho znovu vzít do ruky, pokud tak
učiní následuje nepřímý kop v hranice pokutového území.
4) V případě, že se míč dotkne stropu haly následuje vhazování ze zázemí
z nejbližšího místa přestupku.
5) Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 metrů od
místa přestupku.
6) Při rozehrání míče ze zámezí brankářem (nebo jeho spoluhráčem) nesmí
být v brankovém území žádný hráč soupeře.
7) Pokud brankář chytí míč mimo brankové území bude jeho družstvo
potrestáno přímým volným kopem z místa přestupku.
8) Úmyslná malá domů se trestá penaltou. Toto ustanovení neplatí pro
ročníky 2010-2012.
9) Osobní tresty
žlutá karta
– vyloučení hráče ze hry na 2 minuty
Za vyloučeného hráče může do hry nastoupit jiný hráč.
červená karta – vyloučení hráče ze hry na 3 minuty
Za vyloučeného hráče nemůže do hry nastoupit jiný hráč. Před uplynutím
stanovené doby se vyloučený může vrátit do hry jen
v případě, že jeho
družstvo obdrží branku.
10) Rozehrání ze zámezí (auty) se provádí vhazováním. Ročník 2012 může
rozehrávat ze zámezí nohou.
11) Řešení případů, na která pravidla nepamatují jsou plně v kompetenci
pořadatele.

Protesty

do 5ti minut po skončení zápasu s vkladem 500 Kč u ředitele turnaje, při
oprávněném protestu bude vklad vrácen, rozhodnutí pořadatele je konečné

Upozornění

žádáme vedoucí družstev, aby si hlídali své hráče, neboť odpovídají za
případně způsobené škody na vybavení haly, stejně jako za chování svých
svěřenců po celou dobu turnaje.

Fridrich Milan v.r.
ředitel turnaje

