Propozice k futsalovému turnaji

Dave’s cup 2014
Po ádající mužstvo: SK Líše futsal
Termín:
4. 1. 2014
Místo konání:
Sportovní hala Rousínov, Habrovanská 1199/3a, 683 01 Rousínov
Hrací systém:
Mužstva budou rozd lena do ty ty lenných základních
skupin.
Mužstva umíst ná na prvním míst postoupí p ímo do „ tvrtfinále“
play-off. Mužstva umíst ná na druhém a t etím míst postoupí do
„osmifinále“ play-off. Mužstva umíst ná na tvrtém míst
nepostoupí.
Ve skupinách:
hraje každý s každým
za vít zství se ud lují t i body, za remízu jeden bod
O po adí ve skupinách rozhoduje:
1. po et bod
2. vzájemný zápas
3. rozdíl skóre
4.
tší po et vst elených branek
5. los
V p ípad stejného po tu bod t í a více mužstev rozhoduje mezi
mito mužstvy minitabulka dle p edchozího odstavce.
i nerozhodném výsledku v zápasech vy azovací ásti (play-off) se
neprodlužuje, rovnou se kopou na každé stran t i pokutové kopy
(dále náhlá smrt).
Ob erstvení:

základní ob erstvení bude zajišt no p ímo ve sportovní hale

Pravidla:

Bude se hrát podle platných pravidel futsalu (v etn
akumulovaných faul )
Pro informaci vybíráme nejd ležit jší z nich:
Po et hrá
4+1 st ídání v pr hu hry
Hrací doba základní skupiny: 1x20 minut, bez p estávky a time-out
play-off.: 1x20 minut, bez p estávky a time-out
o 3. místo: 1x15 minut, bez p estávky a time-out
Mí
hraje se mí em .4
Branká
rozehrává všechny mí e pouze rukou (s výjimkou mí e
ze hry), musí rozehrát do 4 vte in, a to i v p ípad , že hraje nohou mimo
brankovišt na své polovin ; m že vyhazovat i p es p lící áru
Auty + rohy se kopou, musí být rozehrány do ty sekund, totéž platí i
i trestných kopech
Skluzy
pokud není veden proti osob nebo jiným nebezpe ným
zp sobem netrestá se, v jiném p ípad je trestán p ímým kopem, pokud
je nebezpe
ohrožen protihrá trestá se navíc napomenutím
Vylou ení
K= vylou ení na 2 min + do konce utkání, po uplynutí
dvou minut nastoupí spoluhrá na h išt . Hrá , který bude vylou en smí
nastoupit v následujícím utkání
Kontumace nejnižší po et hrá na h išti je 2+1, p i dalším oslabení
je výsledek kontumován 3 : 0

ekací doba:

NENÍ! Vzhledem k asov náro nému programu prosíme mužstva
o dochvilnost, aby byla p ipravena alespo 5 min p ed zahájením
zápasu a nebyl tak narušen asový plán a nedošlo ke kontumacím
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Pojišt ní:

turnaj není pojišt n a každý startuje na vlastní nebezpe í!

Poznámka:

po adatel si vyhrazuje právo pro p ípadné zm ny!

Kde naleznete SH Rousínov:
Habrovanská 1199/3a
683 01 Rousínov
(za Základní školou v ulici V Sídlišti)
GPS: 49°12'26.371"N, 16°52'55.625"E
http://hala.rousinov.cz/kontakty.php

vchod
parkovišt
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Rozpis jednotlivých skupin a hrací plán
SOBOTA
Skupina A
1
2
3
4

04.01.2014
8.00-10.12
SK Líše A
FK United Vyškov
FC Taxi
Dosti ka

1
2
3
4

12.24-14.36
SK Líše B
Plni i trubi ek
T-Shirt Time
Amira

Skupina C

Skupina B
1
2
3
4

10.12-12.24
Pivovar Vyškov
Atlantis
Syrovice
Technika Brno

1
2
3
4

14.36-16.48
Dragons Podolie
Mod ice
Chlupovi poz stalí
Motivace

Skupina D

V základní skupinách A - D se zápasy odehrají v tomto po adí:
1. zápas
1-2
2. zápas
3-4
3. zápas
1-3
4. zápas
2-4
5. zápas
1-4
6. zápas
2-3

PLAY-OFF
Osmifinále

tvrtfinále

Semifinále

za átek 16.50 hod.
osmifinále 1 (16.50)
osmifinále 2 (17.12)
osmifinále 3 (17.34)
osmifinále 4 (17.56)

A2 – B3
B2 – A3
C2 – D3
D2 – C3

za átek 18.20 hod.
tvrtfinále 1 (18.20)
tvrtfinále 2 (18.45)
tvrtfinále 3 (19.10)
tvrtfinále 3 (19.35)

A1 – C2/D3
B1 – D2/C3
C1 – A2/B3
D1 – B2/A3

za átek 20.00 hod.
semifinále 1 (20.00)
semifinále 2 (20.25)

o 3. místo

za átek 20.50 hod.

Finále

za átek 21.05 hod.

tvrtfinále 1 – tvrtfinále 2
tvrtfinále 3 – tvrtfinále 4

Slavnostní zakon ení cca v 21.30 hod.
Kontakt:
Pavel Jahoda tel.: 739 327 641
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