ZVEME VÁS NA
FOTBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE
PRO KATEGORIE U8(r.2011) a U7(r.2012 a mladší)
Memoriál Jana Kotašky –16. ročník mezinárodního turnaje přípravek
který připravujeme v Chocni dne
15.06.2019 – sobota – od 9:00 hod
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
do 30. 4. 2019

PŘEDBĚŽNÉ PROPOZICE
• Místo konání:

Choceň, Fotbalový stadion Na Parapleti, Sadová 1216, GPS - 50.0001614N, 16.2310964E

• Počet účastníků:

Turnaj bude omezen počtem 28 účastníků (14 v každé kategorii), z nichž bude alespoň jedno družstvo domácích.

• Hrací systém:

Při účasti 14 družstev se hraje ve 2 skupinách po 7 s následnou hrou o pořadí.

• Hrací doba:

15 minut (bude upřesněno)

• Počet hráčů:

počet hráčů na hřišti 4+1, střídá se volně. Družstvo může mít na soupisce max. 10 hráčů.

• Pravidla: hraje se podle platných pravidel minifotbalu. Vítězství je hodnoceno 3 body, remiza 1 bodem, porážka bez bodu. O pořadí ve skupině
rozhoduje: 1.větší počet bodů – 2.vzájemné utkání– 3.větší rozdíl branek– 4.větší počet vstřelených branek – 5.penalty, střílené po skončení turnaje
nebo po utkání o pořadí (3 v prvém sledu, pak po 1 do rozhodnutí). Nenastoupení do 3 minut dle rozpisu = kontumace 0:3
• Startovné:

1 600,-Kč na jedno družstvo

• Časový rozvrh:

Prvé utkání se hraje v čase zahájení. Prezentace, přidělení šaten je 45 min před zahájením turnaje.

• Zpětné informace: Zpráva o zařazení přihlášených do turnajů bude zaslána po zpracování přihlášek.
• Občerstvení:

Po celou dobu turnaje bude otevřeno občerstvení v areálu stadionu.

• Týmové stravenky: Je možno si předem závazně objednat obědy : 100 Kč/ks (vepřový plátek s rýží a zeleninou)
•
• Přihlášky:

Zašlete do 30.04.2019 na níže uvedené adresy. (Na pozdější přihlášky bude brán zřetel jen při neúplném obsazení.)

• Všechny týmy obdrží drobné ceny, první tři poháry a medaile. Dále bude vyhlášen nejlepší hráč, střelec a brankář celého turnaje.
• Kontaktní osoby: U7 (ročník 2012 a mladší) - Aleš Kaplan
U8 (ročník 2011)

mobil: 775728237 e-mail: kaplan@topkraft.cz

- Miloš Militký mobil: 604878268 e-mail: milos.militky@centrum.cz

a další tradiční sponzoři klubu FK Agria ChoceňE
VÁS A

