CVČ ŽILINA - FC JUVENTUS ŽILINA, o.z. - BAVÍME SA FUTBALOM
Halový futbalový turnaj mladšej prípravky v kategórii U8 rok narodenia 2009 a mladších
Miesto: Športová hala – V. Javorku Žilina
Termín: 11.12.2016 /nedeľa/
Začiatok turnaja: 09:00 - 17:00 hod.
Záver turnaja: cca 17:00 hod.
Kategória: U8 (narodení 1.1.2009 a mladší)
Štartovné: 65,00 € prevodom na účet číslo:
IBAN: SK7383300000002800814706

Uhradiť do 6.12.2016!!!
Hracia plocha: palubovka
Veľkosť ihriska: rozmery hádzanárskeho ihriska
Hráči na ihrisku: 5 + 1
Bránky: 3x2 m
Lopta: veľkosť č. 3

Súpiska: 3 dni pred turnajom ( štvrtok 8.12.2016) odošlú e-mailom družstvá súpisku (číslo dresu,
meno, dátum narodenia, tréner, vedúci družstva)!!! - potrebné pre nahodenie hráčov do programu
na PC.
Ceny: Pre každé družstvo diplom, prvé tri družstvá poháre a medaily. Účastnícky diplom pre každého
hráča
Každé družstvo bude mať zabezpečený pitný režim a občerstvenie pre 12 hráčov. Tréneri a vedúci
mužstiev zabezpečené občerstvenie vo VIP-ke. Organizátor nie je zodpovedný za materiálne škody
vzniknuté účastníkom na tomto turnaji spôsobené úmyselným alebo neúmyselným poškodením, stratou
alebo odcudzením!
PRAVIDLÁ TURNAJA: Hrá sa v dvoch skupinách každý s každým. Potom budú nasledovať zápasy o
umiestnenie. Dôležité upozornenie – hráči musia mať vhodnú obuv, ktorá je určená na halový futbal a
„nefarbí“ palubovku. POZOR: brankár nesmie vykopávať ( ani halfvolej) ani vyhadzovať z ruky za
polovičku ihriska ( keď loptu položí na zem stáva sa automaticky hráčom a môže byť atakovaný hráčom až
keď opustí lopta pokutové územie). Malá domov sa nepíska. Auty sa rozohrávajú prihrávkou zo zeme,
vyvedením lopty do hry. Pri vyvedení lopty nemôže hráč streliť priamo z autu gól!!!. Inak platia klasické
pravidlá futbalu deti v hale.
O PORADÍ ROZHODUJE:
1.počet získaných bodov
2.vzájomný zápas
3.rozdiel v skóre
4.väčší počet strelených gólov
5.pri rovnosti všetkých uvedených parametrov rozhodujú dodatočné pokutové kopy
6.pri rovnosti bodov viac ako dvoch mužstiev rozhoduje o poradí minitabuľka zo vzájomných zápasov
Kontakt: Kováčik Daniel, tel.0917784130, fcjuventus777@gmail.com

