Propozice fotbalového turnaje

XXII. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE
LORD CUP - RÝMAŘOV 2021
Pořadatel:

SK Jiskra Rýmařov

Datum:

Sobota 26.6.2021

Místo:

Fotbalový stadión SK Jiskra Rýmařov (ul.8.května 42, Rýmařov)
Sraz zúčastněných mužstev v sobotu 26.6.2020 do 8:45 hod. v areálu stadiónu.
Odevzdání soupisek mužstva a zaplacení startovného do 9:00 hod., v 9:00 nástup všech mužstev
v dresech (slavnostní zahájení turnaje + následné focení).

Vedoucí turnaje:

Furik Kamil (mobil:604 101 508, email: kamil.furik@email.cz)

Účastníci:

SK Jiskra Rýmařov, FC Hlinsko, TJ Sokol Nový Malín, 1.OMK Šternberk, Sparta Kutná Hora,
FK Jeseník, MFK Vítkovice U12, SK Uničov

Startují:

Žáci narozeni po 1.1.2008 a mladší s platným ID FAČR, popřípadě žákyně narozené po
1.1.2007 a mladší. Soupisku mužstva s ID hráčů nebo datem narození odevzdá vedoucí mužstva
před zahájením turnaje vedoucímu turnaje a zároveň vyplní v informačním systému.

Hrací systém:

Každý s každým. Každé mužstvo odehraje 7 utkání po 20 minutách vždy s jiným soupeřem.

Předpis:

Hraje se dle pravidel fotbalu (úprava pro soutěže malých forem) a těchto propozic, souběžně na
dvou minihřištích (cca 60x48 metrů), na branky o rozměrech 2x5 m. Nastupuje 8 hráčů, z nichž
jeden musí být brankář (7+1). Hrací doba je 1x20 minut s 5minutovou přestávkou. Hraje se
míčem velikosti č.4. Podrobná pravidla naleznete v příloze těchto propozic. Případné dotazy a
nejasnosti vzneste u vedoucího turnaje před zahájením turnaje.
V případě stejného počtu bodů rozhodují o umístění následující kritéria:
1. vzájemné utkání, 2. rozdíl branek, 3. větší počet vstřelených branek, 4. pokutové kopy (3x)

Rozhodčí:

Zajistí pořadatel turnaje s platnou licencí

Stravování:

Pro všechny hráče bude zajištěn pitný režim po celou dobu turnaje. V rámci startovného má
každé mužstvo zajištěn teplý oběd dle soupisky mužstva (max.14 hráčů + 2 funkcionáři).
Během turnaje bude pořadatelem každému mužstvu vyhrazen čas a místo pro výdej obědu.
Během turnaje bude v areálu možné zakoupit drobné občerstvení.

Startovné:

Účastníci turnaje (družstva) zaplatí startovné ve výši 1.800,- Kč/družstvo splatné před
zahájením turnaje v hotovosti nebo bezplatně na účet 115 - 7476320247/0100. Každé mužstvo
dostane potvrzení o zaplacení.

Ocenění:

SK Jiskra Rýmařov připravila ve spolupráci s partnery a pořadateli pro první tři mužstva
pamětní medaile a pohár, pro neumístěná mužstva pamětní pohár a pro všechny mužstva
účastnický diplom a drobné upomínkové předměty včetně cukrovinek. Bude vyhlášen nejlepší
střelec, nejlepší brankář, nejlepší hráč, nejužitečnější hráč, talent turnaje a střelec nejrychlejší
branky turnaje, kteří obdrží diplom a pamětní sošku. Pořadatel si vyhrazuje právo na vyhlášení
dalších individuálních cen dle jejich uvážení.

Zodpovědnost
družstev:

Družstva by měli mít k dispozici 2 sady dresů. V případě shodných barev dresů může pořadatel
zapůjčit rozlišovací návleky, které si obleče mužstvo uvedené v zápise na prvním místě.
Vedoucí mužstva bude mít k dispozici od všech členů družstva „Prohlášení o
bezinfekčnosti COVID-19“, které předloží na případné vyzvání kontrolního orgánu.
Družstva jsou zodpovědná za své fanoušky. V případě, že se fanoušci družstva dopustí
hrubého porušení provozního řádu stadionu, výtržnostmi a vulgárnostmi budou ohrožovat
plynulý chod turnaje, vyhrazuje si pořadatel právo vykázat fanoušky ze stadionu a vyloučit
družstvo z turnaje bez nároku na ocenění a vrácení startovného.
Mužstva se během turnaje rozcvičují na vedlejším travnatém hřišti a místu tomu určeném. Před
svým utkáním budou následně vždy hlasatelem vyzvána ke vstupu na hrací plochu. Za
dodržování pokynů pořadatele jsou zodpovědní funkcionáři mužstva.

