MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

V MALÉ KOPANÉ 2018
datum

15. června 2018

pořadatel

Sportovní klub policie České Budějovice, z.s. ve spolupráci s Krajským
ředitelstvím policie Jihočeského kraje a UNITOP ČR

program

08:00 – 09:00
09:00 – 09:15
09:30 – 16:00

prezence a rozlosování
slavnostní zahájení turnaje
zápasy přihlášených družstev

vyhlášení výsledků proběhne do 30 minut po ukončení turnaje
místo

sportovní areál PČR, Jiráskovo nábřeží 25, České Budějovice

startují

pětičlenná družstva (4+1), bez omezení věku, policisté, zaměstnanci
PČR a MV a členové SKP

systém

podle pravidel FAČR

rozhodčí

zajišťuje pořadatel

přihlášky

e-mailem na skpcb@email.cz nejpozději do 15. května 2018

informace

výše uvedený e-mail nebo tel: 603 721 644 - Ing. Zbyněk Pavlica

účastnický
poplatek

1500,00 Kč za přihlášené družstvo splatné převodem na účet číslo:
561061399/0800, v.s.15062018, do zprávy pro příjemce uvést název
družstva

ceny

družstva na 1. - 3. místě obdrží medaile, diplom UNITOP ČR a věcnou
cenu
družstvo na 4. místě obdrží věcnou cenu
dále bude vyhlášen nejlepší střelec mistrovství

různé

pitný režim a strava pro účastníky zajištěna

TECHNICKÉ USTANOVENÍ
-

hraje se podle pravidel malé kopané
pořadatel si vyhrazuje modifikaci pravidel vyplývající z
harmonogramu a typu fotbalového hřiště
turnaj bude odehrán na hřištích s přírodní trávou
hraje se na hrubý čas
účastníci budou o úpravách informováni před zahájením turnaje

časového

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

V MALÉ KOPANÉ 2018
Další podmínky mistrovství:
- družstva hrají v jednotných dresech s čísly, brankář dres odlišný
- hrací systém: 2 skupiny (A, B) po maximálně 5 účastnících (dle počtu
přihlášených)
- z každé skupiny postupují první 2 družstva
- finálový zápas o 1. místo a 2. místo sehrají vítězové skupin, o 3. a 4. místo se
utkají druzí z jednotlivých skupin, v případě remízy rozhodnou o vítězi
pokutové kopy
- hrací doba: 1 x 20 min. (hrubý čas)
- na soupisce může být uvedeno max. 9 hráčů + 1 vedoucí mužstva

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
protesty

písemně sportovnímu řediteli mistrovství do 15 min. po ukončení zápasu
s vkladem 500,- Kč

poznámka výklad pravidel, rozpisu a jeho případné změny přísluší výhradně
sportovnímu řediteli Mistrovství UNITOP ČR v malé kopané 2018

