5. ročník BOHEMIA SOCCER CUP presented by ING Bank
Pořadatel: eventime, s.r.o., Jan Plachý, email: jan.plachy@eventime.cz, tel.: 607 852 540
Termín: sobota 15.6.2019
Místo: Tréninkové centrum mládeže AC Sparta Praha, Vaníčkova 2464, 169 00 Praha 6 - Strahov
Kategorie a počet hráčů:
U8 (2011 a mladší), systém 4+1, od 8:00 - 13:00 hodin
U9 (2010 a mladší), systém 4+1, od 8:00 - 13:00 hodin
U10 (2009 a mladší), systém 4+1, od 13:30 - 18:30 hodin
U11 (2008 a mladší), systém 4+1, od 13:30 - 18:30 hodin
U12 (2007 a mladší), systém 7+1, od 8:00 - 16:00 hodin
U13 (2006 a mladší), systém 7+1, od 8:00 - 16:00 hodin
Max. počet účastníků v každé kategorii: 8 (U12, U13), 16 (U8-U11)
Hrací systém: každý s každým ve skupinách, poté finálové zápasy, 4-5 zápasů pro každý tým
Hrací plocha: 2 hřiště, 1x přírodní tráva, 1x UMT, branky 5x2m
Hrací doba: 1x12 minut hrubého času (1x 17 min kat. U12-U13), 3 minuty pauza mezi zápasy
Počet hráčů: kategorie U8 - U11 4+1 hřiště 40x20 m, kategorie U12 - U13 7+1 na polovinu hřiště
Střídání: hokejovým způsobem
Velikost míče: U7 – U9 – vel.3, U10 – U13 – vel.4
Pravidla: Hraje se dle platných pravidel vydaných FAČR pro danou věkovou kategorii.
Tresty: Žlutá karta – vyloučení na 2 min, červená karta – hráč vyloučen do konce utkání bez náhrady
Vybavení: Minimálně jedna sada dresů, kopačky, chrániče.
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).
Rozhodčí a zdravotní služba: Zajistí pořadatel turnaje.
Ceny: Bohaté ceny a medaile pro všechny účastníky, uvítací balíček s ovocem a upomínkovým
dárkem. Ocenění pro nejlepšího střelce a brankáře každé kategorie, poháry pro týmy na 1.-4. místě.
Občerstvení: Pitný režim a teplé jídlo pro každého hráče v ceně startovného. Možnost zakoupení
širokého výběru jídel a občerstvení v klubové restauraci AC Sparta Praha.
Doprovodný program: pro všechny účastníky turnaje i diváky bude připraven zajímavý doprovodný
program se sportovními i jinými aktivitami.

