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Velikonoční turnaj mladších
přípravek
Datum konání:
Místo konání:

10.4. 2020 – Velký pátek
od 9.00 do 16.00 hodin
hřiště SK SENCO Doubravka
Chrástecká ul. 19
Plzeň

.

Počet účastníků:
Jeden tým je početně omezen na 11 hráčů. Maximální počet týmů - 16.

Registrace:
Registrací se považuje zaslání závazné přihlášky (v příloze těchto propozic) do
22.3.2020 elektronickou poštou na adresu:
turnaje@sksencodoubravka.cz
Propozice, přihlášky a info na webu
https://www.sksencodoubravka.cz/turnaje-mladeze/

Startovné:
Startovné za jedno mužstvo je 1500Kč. Za každé další družstvo jednoho
sportovního klubu je startovné 1000Kč.
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Losování:
Hrací systém bude každý s každým nebo hra ve skupinách podle přihlášených
účastníků. S rozlosováním bude každý účastník seznámen emailem týden před
turnajem.

Zdravotní zajištění:
Zdravotní služba po celou dobu turnaje bude zajištěna kvalifikovanými
zdravotníky. Každý účastník je povinen mít s sebou průkazku pojištěnce.

Kancelář turnaje:
Družstvo se po svém příjezdu do areálu ihned ohlásí pořadateli v salonku
klubové restaurace. Zde předloží ke kontrole soupisky hráčů. Všechna družstva
musí být v místě konání nejpozději do 8:30 hod.

Informace:
Pro informace můžete volat na tel.
nebo emailem

608 494 474 – Jiří Žižka
720 946 474 – Oldřich Freiberg
turnaje@sksencodoubravka.cz

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla:
Hraje se podle pravidel kopané a platného soutěžního řádu a ustanovení těchto
propozic. S výjimkou pravidla o ofsajdu. Střídat se může hokejovým
způsobem. Družstva hrají v počtu 4 plus brankář.
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Hrací plocha:
Hřiště s umělým povrchem.

Startují:
Mladší přípravka - kategorie družstva žáků narozených 1.1.2011 a mladší.

Výstroj:
Hráči startují v odpovídající sportovní výstroji – kopačky. Každý hráč musí mít
chrániče. Každé družstvo také musí mít sadu dresů s čísly na zádech
(identifikace hráčů).

Soupisky (formulář je v příloze propozic a na webu):
Soupiska je celkem pro maximálně 11 hráčů.
V soupisce nesmí být škrtáno ani přepisováno a musí být čitelná.
Hráči musí být registrováni řádně v daných klubech.
Soupisky budou ověřeny sportovně technickou komisí turnaje.
Soupisky hráčů se odevzdají v místě konání.

Časový rozvrh:
Slavnostní zahájení turnaje bude v pátek 10.4.2020 v 9:00 hod.
Turnaj bude zahájen podle přiloženého hracího plánu v 9:15 hod.
Slavnostní ukončení turnaje bude ihned po skončení posledního utkání.

Hrací systém:
Hrát se bude systémem každý s každým nebo rozdělení do skupin tak, aby
všechny týmy odehrály minimálně 6 utkání.

Nástup k utkání:
Družstva nastupují k utkání ve stanovenou dobu podle vylosování, a to bez
čekací doby. V případě, že včas nenastoupí, prohrává 0:3.

Hodnocení výsledků:
Pro určení pořadí ve skupinách je rozhodující:
a) počet bodů
b) vzájemná utkání
c) rozdíl branek
d) větší počet vstřelených branek ze hry
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Hrací doba:
Hrací doba je 1 x 15 min.

Rozhodčí:
Obsazení rozhodčích na jednotlivá utkání provede hlavní pořadatel turnaje
rozhodčími OFS.

Přestupky:
Vyloučený hráč - STK projedná přestupek hráče a stanoví výši trestu. Po
druhém napomenutí žáka v průběhu turnaje žlutou kartou, následuje stop pro
jedno následující utkání.

Ceny:
Vítěz turnaje, druhý a třetí v pořadí dostane pohár a diplomy. Všechna
družstva obdrží diplomy a drobné odměny. Hráčům prvních družstev budou
předány podle umístění zlaté, stříbrné a bronzové medaile.

Nejlepší hráči:
V průběhu turnaje provádí komise vyhodnocování nejlepšího: hráče, střelce a
brankáře. Tito obdrží věcné ceny a minipoháry.
Velikonoční turnaj mladších přípravek 2020
Pořadatel: SK SENCO Doubravka z.s.
Chrástecká ul. 19
Plzeň
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