PRIMÁTOR CUP 2018
Pozvánka na 12. ročník mezinárodního fotbalového turnaje
přípravek – rok narození 2008 a mladší.
Vážení sportovní přátelé, vedoucí mužstev, sekretáři a trenéři
dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní turnaj fotbalových
přípravek, který se uskuteční dne 16.6.2018 na fotbalovém hřišti
v Olomouci - Nemilanech pod záštitou primátora města Olomouce.
PROPOZICE TURNAJE
Pořadatel:

Fotbalový klub NEMILANY z.s.

Datum:

16.6.2018 (sobota)

Místo:

fotbalové hřiště FK Nemilany z.s.

Prezentace:

7:40 – 8:00 hod.

Začátek turnaje:

8:00 hod (představení všech účastníků, úvodní slovo)

Vyhodnocení turnaje:

16.00 hod

Kategorie:

narození v roce 2008 a mladší

Počet účastníků:

6 - 8 mužstev, podle přihlášení

Hraje se:

každý s každým podle pravidel minifotbalu

Další podmínky:
- počet hráčů 5 + 1 ( max. 14 v družstvu)
- hrací doba je 1 x 15 minut
- malá domů není povolena
- rohy se kopou ze vzdálenosti 10 m
- pokutové kopy ze vzdálenosti 8 m od brankové čáry
- za výhru 3 body, ze remízu 1 bod, za prohru 0 bodů
O pořadí rozhoduje:
- celkový počet bodů
- vzájemný zápas
- rozdíl celkového skóre
- větší počet vstřelených branek
- menší počet obdržených branek
- pokutové kopy : 3 pokusy z každého družstva, pokud se ani poté
nerozhodne, další se kopou vždy po jednom až do rozhodnutí

Střídání:
probíhá hokejovým způsobem (i v nepřerušené hře)
Žlutá karta:
vyloučení na 3 minuty.
Červená karta:
vyloučení hráče do konce zápasu, další zápas může nastoupit
Podmínka startu:
soupiska max. 14ti hráčů pro jednu kategorii, tréner a příp. ved. mužstva.
Občerstvení:
v areálu FK Nemilany po celou dobu otevřená restaurace
(grilované speciality, pečené ryby, krůta, míchané nápoje, pivo, limo atd.)
Startovné:
1.200,- Kč (splatné při prezentaci) pro každé mužstvo, oběd a pitný režim po celou dobu
pro účastníky zajištěn
Ceny:

- nejlepší 3 družstva obdrží poháry, medaile, diplomy a drobné věcné ceny
- ostatní mužstva obdrží poháry, diplomy a drobné věcné ceny
- dále bude oceněn nejlepší:
- hráč turnaje
- brankář turnaje
- střelec turnaje
- hráčská naděje

Po celou dobu turnaje je zajištěno moderování celé akce, včetně
hudební projekce, autogramiády hráčů SK Sigmy Olomouc
Pozn.: rozpis utkání a organizační náležitosti budou zaslány vedoucím mužstev
na základě telefonické či elektronické přihlášky!
Přihlášky zasílejte na e-mail: mestanek.roman@seznam.cz, josef.sulava@lukrom.cz
Telefonicky: 603 964 370 – Mešťánek Roman

