FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA
Vodárenská 18
747 07 Opava

Víceúčelová sportovní hala Opava
30. listopadu 2011
OFS Opava
Vodárenská 18
747 07 Opava

hráči ročníku 2000 a mladší
tel: 553625474
web: www.fotbal.cz
email: ofsopava@seznam.cz

Organizační zabezpečení turnaje OFS Opava
hráčů ročníku narození 2000 a ml.
Pořadatel turnaje:

Okresní fotbalový svaz Opava (dále jen OFS Opava)

Technické zabezpečení:

Komise mládeţe OFS Opava (dále jen KM) pod vedením člena VV
OFS Opava Jiřího DZIDY a předsedy komise Bc. Reného
ČERNOHORSKÉHO

Technická komise:

- garant turnaje – primátor Statutárního města Opava
- ředitel turnaje – Ing. Petr KAŠNÝ – předseda OFS Opava
- hlavní pořadatel – Jiří DZIDA – člen VV OFS Opava
- technický vedoucí – Bc. René ČERNOHORSKÝ – předseda KM
OFS Opava
- ekonom akce – Ing. Radek KOTÍK – sekretář OFS Opava

Termín konání:

30. listopadu 2011 – hráči ročníku narození 2000 a mladší

Místo konání:

Víceúčelová sportovní hala Opava, Městské sady, ulice Ţiţkova

Šatny a sociální zařízení:

viz. organizační rozpis šaten

Bufet:

- součást komplexu Víceúčelové sportovní haly Opava
- občerstvení (párek a pečivo) si zajistí muţstva za své náklady

Družstvo obdrží:

tekutiny pro pitný reţim druţstva

Základní technická ustanovení
Startující družstva:

SFC Opava „2001“
SFC Opava „2002“
TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
FK Slavia Opava
TJ Slavia Malé Hoštice
TJ Háj ve Slezsku
S-C Pustá Polom
TJ Sokol Hněvošice
TJ Sokol Skřipov
TJ Vítkov

Předpis:

hraje se podle Pravidel fotbalu a podle Soutěţního řádu FAČR, včetně
odlišností uvedených v tomto rozpisu

Startují:

hráči a hráčky narození po 1.1.2000 a mladší
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Hrací systém:

hraje se podle „časového rozpisu“ – viz následující strany

Hodnocení výsledků:

- za vítězství se připisují 3 body
- za nerozhodný výsledek se připisuje 1 bod
- při rovnosti bodů rozhoduje:
1. vzájemné utkání
2. rozdíl branek

Střídání v utkání:

libovolné jako v hokeji, ve vymezeném prostoru u střídaček

Výstroj hráčů:

- dres, trenýrky, štulpny
- brankář (odlišný dres)
- obuv pouze do tělocvičny – hladká podráţka
- kaţdé druţstvo musí mít 2 sady dresů odlišné barvy - doporučuje se
tepláková souprava
- holenní chrániče jsou !!!NUTNÉ!!!

Ofsajd:

neplatí

Pravidlo 3 sekund:

- je zavedeno v zájmu plynulosti hry a týká se:
- vhazování míče ze zámezí
- provedení volných kopů - soupeř 3 m od míče
- rozehrání míče brankářem
- provedení rohových kopů
- nedodrţení tohoto ustanovení znamená ztrátu míče, hru zahajuje
soupeř dle způsobu navázání hry
- nerozehraje-li brankář, kope se přímý volný kop z čáry pokutového
území
- všechny volné kopy jsou v halovém fotbalu přímé kopy

Hra brankáře:

- brankář vhazuje a vykopává míč do hry pouze na vlastní polovinu
hřiště, kde jej spoluhráč musí převzít
- porušení se trestá volným kopem
- do rukou smí brankář chytat pouze ve vymezeném prostoru –
porušení –> přímý volný kop

Hrací plocha:

je vymezena postraními čárami, vhazování míče se provádí od
pomezní čáry

Tresty za přestupky:

žlutá karta - znamená vyloučení hráče na 1 min. (zdrţování,
nedodrţování vzdálenosti při rozehrávce, neupravená výstroj
apod.)
červená karta - znamená vyloučení hráče do konce utkání
druţstvo je potrestáno 2 min. hry v oslabení, dále pokračuje v plném
počtu (např. hrubý úmyslný faul, nesportovní chování, uráţka
rozhodčího apod.)
přestupek v brankovišti – se trestá pokutovým kopem
„malá domů“ – posuzuje se jako ve velkém fotbale, při porušení
nařídí rozhodčí pokutový kop
rohový kop – provádí se kopem
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Soupiska hráčů:

s očíslováním dresů – bude shodné po celou dobu turnaje

Rozlosování:

bylo provedeno Komisí mládeţe OFS Opava na jejím zasedání dne
3.11.2011 a tvoří samostatnou přílohu těchto propozic

Úhrada nákladů:

- kaţdé druţstvo startuje na vlastní náklady
- bez startovného
- „povinnost“ startujícího muţstva zakoupit svým hráčům a
real.týmu
občerstvení v bufetu Víceúčelové haly (např. párek a pečivo)
= předchozí domluva s p. R. Černohorským (tel. : 773999049)

Technické předpisy:

- hrací doba: podle časového rozpisu
- počet hráčů ve hře
4+1
- maximální počet hráčů druţstva 13
- maximální počet vedoucích
2

Rozhodčí:

zajišťuje Komise rozhodčích OFS Opava

Ceny:

- poháry pro první tři muţstva
- míč č. 4 pro všechna muţstva

Pojištění:

turnaj není pojištěn proti krádeţi

Zdravotní služba:

zajistí pořadatel

Podmínky účastí:

platné registrační průkazy jednotlivých hráčů + karta pojištěnce ZP

Závěrečná ustanovení:

vedoucí jednotlivých druţstev zodpovídají za řádné sportovní chování
svých hráčů, včasný nástup k utkání a za pořádek v kabinách během a
po skončení celého turnaje druţstev
V Opavě dne 10.11.2011.
Bc. René ČERNOHORSKÝ v.r.
předseda KM OFS Opava
Jiří DZIDA v.r.
garant KM OFS Opava
Ing. Radek KOTÍK v.r.
sekretář OFS Opava
Ing. Petr KAŠNÝ v.r.
předseda OFS Opava
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Rozlosování turnaje:
skupina A

skupina B

Družstva:
1. SFC Opava „2001“

Družstva:
1. SFC Opava „2002“

2. TJ Spartak Budišov nad Budišovkou

2. FK Slavia Opava

3. TJ Slavia Malé Hoštice

3. TJ Háj ve Slezsku

4. S-C Pustá Polom

4. TJ Sokol Hněvošice

5. TJ Sokol Skřipov

5. TJ Vítkov

Časový rozpis utkání v jednotlivých skupinách (hráno 1 x 12 minut) :
8:00 hod: Malé Hoštice – Pustá Polom

8:15 hod: Háj ve Sl. – Hněvošice

8:30 hod: Budišov n/B. – Skřipov

8:45 hod: Slavia Opava – Vítkov

9:00 hod: SFC „2001“ – Budišov n/B.

9:15 hod: SFC „2002“ – Slavia Opava

9:30 hod: Skřipov – Malé Hoštice

9:45 hod: Vítkov – Háj ve Sl.

10:00 hod: Pustá Polom – Skřipov

10:15 hod: Hněvošice – Vítkov

10:30 hod: Malé Hoštice – SFC Opava „2001“

10:45 hod: Háj ve Sl. – SFC „2002“

11:00 hod: Budišov n/B. – Malé Hoštice

11:15 hod: Slavia Opava – Háj ve Sl.

11:30 hod: SFC Opava „2001“ – Pustá Polom

11:45 hod: SFC „2002“ – Hněvošice

12:00 hod: Skřipov – SFC Opava „2001“

12:15 hod: Vítkov – SFC „2002“

12:30 hod: Pustá Polom – Budišov n/B.

12:45 hod: Hněvošice – Slavia Opava
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Časový rozpis dalších utkání turnaje (hráno 1 x 12 minut) :
13:05 hod: A5 – B5 (o 9. – 10. místo v turnaji) :
13:20 hod: A1 – B2 :
13:35 hod: A4 – B4 (o 7. – 8.místo v turnaji) :
13:50 hod: A2 – B1 :
14:05 hod: A3 – B3 (o 5. – 6.místo v turnaji) :
14:20 hod: prohercové utkání A1 – B2 a A2 – B1 (o 3. – 4.místo v turnaji) :
14:35 hod: výhercové utkání A1 – B2 a A2 – B1 (o 1. – 2.místo v turnaji) :
14:50 hod: vyhlášení výsledků turnaje :
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