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ČSOB Přerov

Pozvánka na 7. ročník halového turnaje – starší žáci
Kategorie:

Žáci „U15“ narození po 1. 1. 2005 a mladší

Místo:

Sportovní hala Lipník nad Bečvou

Termíny a začátek:

25. ledna 2020

Vklad:

startovné ve výši 300,- Kč/ družstvo (před začátkem turnaje)

Hrací systém:

upřesněn dle počtu přihlášených, max. počet přihlášených – 8 oddílů
Osloveny budou všechny družstva této věkové kategorie, upřednostněny
budou družstva hrající okresní soutěže a v případě nízkého zájmu družstva
hrající vyšší soutěže této kategorie. V případě velkého zájmu budou
udělány dle pořadí přihlášek náhradní družstva, která v případě odhlášení
některého z družstev budou včas vyrozuměna a pozvána na tento turnaj.
Přihlášky na turnaj nejpozději do 17. 1. 2020 k rukám předsedy KM – pan
Pumprla Pavel, e-mail: pumprla.pavel@seznam.cz

Hrací doba:

upřesněna dle počtu přihlášených

Počet hráčů:

1 + 4 - střídání hokejovým způsobem

Branky, míč:

2 x 3 m, futsalový míč velikost č. 4

Rozhodčí:

zajistí pořadatel OFS Přerov. Jejich platba dle směrnic FAČR.

Družstva:

max. 10 hráčů + 2 trenéři

Pravidla:

hraje se dle běžných pravidel FAČR pro sálovou kopanou, s kterými budou
seznámeni všichni zúčastnění před začátkem turnaje a rovněž jim budou
zaslána s časovým předstihem. Všichni musí být řádně registrováni podle
registračního řádu FAČR.

Hodnocení:

body, vzájemný zápas, rozdíl vstřelených branek ze všech utkání, větší
počet vstřelených branek ze všech utkání

Ceny:

pohár pro vítězné mužstvo
medaile pro první 3 mužstva
diplomy pro všechna mužstva
vyhlášen nejlepší střelec a nejlepší brankář

Občerstvení:

v místě konání bufet, občerstvení zajištěno pro 10 hráčů,
2 vedoucí.

od 8,00 do 15,00 hod

Zdravotní služba:

zdravotní službu zajistí KM OFS Přerov

Ředitel turnaje:

Pumprla Pavel, předseda komise mládeže OFS Přerov
Mob. 602 970 464, e-mail: pumprla.pavel@seznam.cz

Hlavní partner okresního přeboru starších
žáků

STAMAK TRADE s.r.o.
Prodejna: Luková 74
751 03 Brodek u Přerova
Provozní doba: PO-ČT 6.30-15, PÁ 6.30-16
Tel., Fax: + 420 581 746 083 nebo + 420 581 746 577
Fax: + 420 581 277 000
Email: stamak@stamak.cz
Web: www.stamak.cz

