
📆 Sobota 15.8 a neděle 16.8.2020
Dvoudenní turnaj

🏟 Fotbalový areál v Chotěboři

⚽ U13 - ročník 2008 ⚽ U12 - ročník 2009

Balucha Tomáš
☎ +420 736 676 544
💻 tomas.balucha@centrum.cz

U13 - 8+1 U12 - 7+1 
(max. počet hráčů: 16+2)

🕰U13 - SO 1x27minut / NE 1x23 minut) 
🕰U12 - SO 1x25minut / NE 1x22 minut) 

💵 3000 Kč
(splatné až na místě při předání soupisky, týmy které mají U12 a U13, tak platí 5 500 Kč)

Název: CHOTĚBOŘSKÉ STROJÍRNY CUP

Termín:

Místo konání:
🏟 Fot. areál Nasavrky

U stadiónu 66, 583 01 Chotěboř Nasavrky 297 

Startovné:

Systém turnaje:

👥   U13 - 8 družste bude hrát systémem každý s každým. Následně 
týmy postupují týmy do zlaté a stříbrné skupiny. 
U12 - 8 družste bude hrát systémem každý s každým. Následně týmy 
postupují týmy do zlaté a stříbrné skupiny.

Bezpečnost 
účastníků:

Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu konání soutěže za 
bezpečnost a chování všech členů výpravy.

Materiální 
vybavení:

Každému družstvu doporučujeme mít dvě sady dresů různé barvy s 
čísly (uvést na přihlášce) a vlastní míče na rozcvičení. Nejsou povoleny 
kopačky s vyměnitelnými kolíky (FAČR). Hráči musí mít chrániče 
holení. Doporučená obuv - kopačky lisovky nebo tarfy.

Startují: Týmy hrají na řádně vyplněnou soupisku od organizátora turnaje, kde 
má každý hráč přidělené ID FAČR.Týmy, které nehrají žákovskou ligu 
mohou mít v družstvu 5 hráčů o rok starších.

Kontaktní osoba:

Systém:

Hrací doba:



⚽ Velikost č. 4 
(po každém zápase si hrací míč odnáší rozhodčí)

🟨  Žlutá karta - napomenutí

👉 počet bodů (3 za vítězství, 1 za remízu, 0 za prohru), 
👉 vzájemný zápas (při rovnosti bodů 2 družstev), 
👉 lepší brankový rozdíl (při rovnosti bodů 2 družstev), 
👉 počet vstřelených branek (při rovnosti bodů 2 družstev), 
👉 minitabulka v případě rovnosti bodů 3 a více družstev rozhoduje: 
👉 počet bodů ve vzájemných utkáních 
👉 lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání 
👉 větší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních 
👉 lepší brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině 
👉 větší počet vstřelených branek ve skupině 

🏆obdrží 1. - 3. tým
🏅obdrží 1. - 3. tým
🏹 nejlepší střelec dostane sošku a dárkovou tašku
🥅 nejlepší brankář dostane sošku a dárkovou tašku
🎮 nejlepší hráč dostane sošku a dárkovou tašku

🟥  červená karta - při obdržení ČK je hráč vyloučen a za něj 
nenastupuje náhradník, tým zápas dohrává v početním oslabení. 
Postižený hráč již v daném utkání nesmí nastoupit. V dalším utkání 
může vyloučený hráč nastoupit.

Míče:

Protesty: Je možné podávat řediteli soutěže do 10 minut po skončení utkání s 
vkladem 1000,- Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá 
pořadateli. Protest řeší turnajová komise (soutěžní komise).

Tresty a 
vyloučení: 🟨  2 ŽK ve stejném utkání = vyloučení, následující utkání může 

nastoupit, za vyloučeného hráče ihned nastupuje náhradník

Kritéria pro 
pořadí:

Ceny:



Partneři:

Webové stránky: 🖥 www.turnajedf.cz


