
Propozice  turnaje 

Název  :               Turnaj o pohár hejtmana Zlínského kraje   8. ročník 

Datum a čas : Sobota  4.5.2019       Od 8:00 hodin         Sraz   všech  mužstev :  na  Tyršově  ulici 

   Předpokládaný konec turnaje v 18:00 hod. 

Místo konání : Areál     FC Vsetín - Tyršova   2237, Vsetín   (49.3376489N, 17.9984344E)  

   Areál FC Vsetín - Pod Pecníkem, Vsetín (49.3345658N, 18.0027047E) 3 hřiště - UT3G 

Věková kategorie: Hráči   ročníku   narození   2007  a  2008 

Startovné : 2000,- mužstvo (rozhodčí, pitný režim, strava, ceny)   
   

 

 

 

  

Pořadatel : FC Vsetín. z.s., Tyršova 1434, 75501 Vsetín,    
  

  

Vyřizují : Marian Zbranek,  marian.zbranek@vakvs.cz       tel.: 603144786 
   

   

 

   

Hrací doba : 18´  minut  každý  zápas  -  každé  mužstvo  odehraje  180  minut  hry  
  

  

Pravidla hry:  a) hrací plocha – dle pravidel FAČR kopané mladší žáci  

b) branky – 5 x 2 m 

c) Systém  7+1.   Max  počet hráčů 1 družstva – 16 hráčů  

d) střídání – hokejově z vyhrazeného prostoru  (budou nalajnovaná  hřiště)  

e) povinné vybavení hráčů – dle pravidel fotbalu  (doporučujeme mít dvě sady dresů) 

h) auty – vhazování rukou 

g) všechny fauly mimo pokutové území - přímý kop, faul v pokutovém území - penaltový kop 

h) nesportovní chování, hrubé fauly budou udělovány žluté karty, jestliže hráč svým chováním  či 

jednáním způsobí úmyslný faul či zranění, bude ze hry vyloučen červenou kartou, mužstvo bude 

dohrávat utkání bez tohoto hráče s plným počtem hráčů v poli. Další utkání může potrestaný hráč 

nastoupit.     

Hrací  systém:     skupina,  hraje  každý  s každým.  Každý  tým  na  turnaji  odehraje   10  utkání         

 

Soutěžní systém:   1. vítězství  3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů  

       2. o pořadí rozhoduje:     celkový počet bodů 

            při rovnosti bodů dvou družstev vzájemný zápas,  skóre,  rozdíl ve      

                vstřelených brankách, rozdíl v obdržených brankách  

                                                   

                                                       Organizační ustanovení: 

Občerstvení : pořadatel zajistí  pro každé mužstvo pitný režim, plnohodnotný  oběd v restauraci 

trenéři  a  vedoucí  mužstva  při  akreditaci  obdrží  VIP  kartu  pro občerstvení, stravenky na jídlo pro 

mužstvo.   
 

Ceny : vyhodnotíme a odměníme hráče  v  individuálních   disciplínách. Každé mužstvo obdrží cenu   

                            Předávání  cen se budou  účastnit   sportovní  osobnosti  a  starosta  města Vsetína.   

                            Pohár  předá  osobně   hejtman   Zlínského kraje, pan   Jiří  Čunek 
   

 

  

Rozhodčí : zajistí pořadatel turnaje 
 

Šatny  : Každý  tým  dostane  přidělenou svou šatnu na Tyršově stadionu u hlavního hřiště.        

Ostatní : Mužstvo po příjezdu, akreditaci dostane přidělený doprovod dvou osob, které budou toto     

                            mužstvo doprovázet během celého turnaje, tak aby byl zachován plynulý průběh turnaje 

 

Těšíme se na Vás  

FC VSETÍN, z.s. 

mailto:marian.zbranek@vakvs.cz

