PROPOZICE
6. ročník - MIKULÁŠSKÝ HALOVÝ TURNAJ
Pořadatel: eventime s.r.o., Jan Plachý, jan.plachy@eventime.cz, tel: 607 852 540
Termín: 1. - 2. prosince 2018
Místo: Hala Jedenáctka, Mírového hnutí 3, Praha 11 - Chodov
Kategorie: U10 – U13 (r. 2009 – 2006)
Rozdělení kategorií:
sobota: U10 – dopoledne, U11 – odpoledne
neděle: U12 – dopoledne, U13 – odpoledne
Hrací doba: 1 x 12 minut hrubého času
Branky: 5 x 2 m
Povrch: Tarkett (čistá sálová obuv podmínkou)
Počet hráčů: 4+1, max. 10 hráčů na soupisce
Střídání: hokejovým způsobem
Vybavení: dresy stejné barvy, sálová obuv.
Hrací systém: Při 8 účastnících každý s každým ve 2 skupinách. Dva nejlepší týmy
postupují do semifinále a poté boje o konečná umístění. Při 10 účastnících se hraje rovnou
o konečná umístění (pouze finále a zápas o 3. místo)
Soupiska: Každý tým obdrží e-mailem soupisku, kterou vyplněnou odevzdá min. 30 minut
před svým prvním zápasem.

Pravidla: Malá domů brankáři není povolena. Úmyslná ruka brankáře mimo brankoviště =
přímý volný kop. Brankář nesmí vykopávat ani vyhazovat přes polovinu hřiště bez doteku
jiného hráče nebo spadnutí míče před polovinou. Přes polovinu smí rozehrát pouze za
předpokladu, že sám vyveze míč mimo brankoviště. Vzdálenost od míče při rozehrání
volného kopu je minimálně 3 m. Rohy se kopou na obou stranách. Auty se kopou.
Rozehrání autu je nepřímý volný kop! V ostatních případech jsou všechny kopy přímé.
Tresty: Žlutá karta - vyloučení na 2 minuty, červená karta - hráč vyloučen do konce utkání
bez náhrady dalšího hráče
Hodnocení - o umístění ve skupině rozhoduje: počet bodů (vítězství 3 body, remíza 1 bod,
prohra 0 bodů), poté vzájemné utkání mužstev se stejným počtem bodů (mini tabulka),
dále skóre a vyšší počet vstřelených branek, případně penalty (3)
Ceny: Nejlepší střelec a brankář v každé kategorii. Dále týmy obdrží drobné ceny, vítěz
každé kategorie obdrží pohár.

V Praze, 20.9.2018

Jan Plachý, eventime s.r.o.
hlavní organizátor
www.bohemiasoccercup.cz

