
ZIMNÍ TURNAJ 2011
starší přípravka, ročník 2001 a mladší

Neděle 20. 2. 2011 od 13,00h v hale Libchavy

Pořadatel: TJ Sokol Libchavy Startovné: 800,-Kč

Prezentace týmů: 12,30-12,45h v hale, vyplněné soupisky před turnajem

Účastníci: Sokol Libchavy

FK OEZ Letohrad

FK Česká Třebová

FK Černilov

Jiskra Ústí n/O.

Rozpis zápasů: výsledek poločas

1.  13,00 Jiskra Ústí n/O. : FK OEZ Letohrad : (      :     )

2.  13,20 Sokol Libchavy : FK Česká Třebová : (      :     )

3.  13,40 FK Černilov : Jiskra Ústí n/O. : (      :     )

4.  14,00 FK Česká Třebová : FK OEZ Letohrad : (      :     )

5.  14,20 Sokol Libchavy : FK Černilov : (      :     )

6.  14,40 FK Česká Třebová : Jiskra Ústí n/O. : (      :     )

7.  15,00 FK Černilov : FK OEZ Letohrad : (      :     )

8.  15,20 Sokol Libchavy : Jiskra Ústí n/O. : (      :     )

9. 15,40 FK Černilov : FK Česká Třebová : (      :     )

10. 16,00 Sokol Libchavy : FK OEZ Letohrad : (      :     )

16,30h Vyhlášení

Vyhodnocení: 1. Počet bodů, vítězství 3body, remíza 1bod

2. Vzájemný zápas

3. Skóre

4. Vyšší počet vstřelených branek

Individuální hodnocení:

a) nejužitečnější hráč Sokol Libchavy

FK OEZ Letohrad

FK Česká Třebová

FK Černilov

Jiskra Ústí n/O.

b) nejlepší hráč

c) nejlepší střelec

d) nejlepší brankář



Propozice platné pro všechny turnaje:

1) systém: 5 týmů, každý s každým dle rozpisu, 2x8min., 4 hráči+brankář,

2) pravidla: a) ofsajdy neplatí

b) podélné auty:

mladší přípravka -nehraje, odrazem od hrazení

starší přípravka - aut je dotek míče hrazení

c) střídá se hokejově

d) aut od branky brankář vyhazuje nebo vykopává

e) brankář nesmí míč vykopávat nebo vyhazovat přes půlku

bez dotyku na vlastní půlce (hráč, hřiště, hrazení)

f) v případě porušení bodu e) nepřímý kop z půlky hřiště

g) hra brankáře mimo pokut. území - přímý kop

h) při rozehrávce od branky brankářem musí být soupeř mimo pok.území

3) vyhodnocení: a) tabulka 1. Počet bodů, vítězství 3body, remíza 1bod

2. Vzájemný zápas

3. Skóre

4. Vyšší počet vstřelených branek

b) individuální hodnocení

nejužitečnější hráč - určí trenér svého týmu

nejlepší hráč, brankař - všichni trenéři, poslední slovo

má pořadatel

nejlepší střelec - v případě stejného počtu gólů - penalty

4) obuv obuv vhodná do haly, nesmí zanechávat šmouhy

rodiče, trenéři a další návštěvníci haly musí být přezuti

5) míče ročník 2002,2003,2004 - vel. č. 3

ročník 2000,2001 - vel. č. 4



ZIMNÍ TURNAJ 2011
Neděle 20. 2. 2011 od 13,00h v hale Libchavy

Soupiska:

číslo jméno přijmení dat.naroz.


