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Základní údaje:

Pořadatel: TJ BLATNÁ z.s. – oddíl kopané  (www.blatnafotbal.cz ;  email:  tjblatnafotbal@seznam.cz)

Termín: sobota 24. června 2017 od 8.30 hodin
Místo konání: fotbalové hřiště TJ Blatná – letní stadión
Počet týmů: 10 (počet hráčů ve hře 7+1, max. počet hráčů na tým 14 + 2 dospělí)
Startovné: 1 000,- Kč (platba při registraci v den turnaje)

Kontakty: E-mail: tjblatnafotbal@seznam.cz

Kontaktní osoby: Michal Vanduch telefon:  +420 724 005 209
Pavel Míka telefon:  +420 728 595 441
Tomáš Uldrich telefon:  +420 607 680 066

Propozice 6. ročníku      turnaje     starších přípravek 
„O pohár Romana Vonáška“ 2017

 
Hlavní partner turnaje: Technické služby města Blatná s.r.o.
      
Program:          sobota   24  . 6. 201  7   

  7.45 –   8.15 registrace týmů
  8.15 –   8.25 meeting se zástupci týmů (upřesnění pravidel, dotazy)
  8.30 – 12.00 zápasy v základních skupinách
12.00 – 12.30 přestávka
12.30 – 12.50 semifinále (1A – 2B, 1B – 2A)
12.50 – 13.10 o 9. místo (5A – 5B), o 7. místo (4A – 4B)
13.10 – 13.30 o 3. místo (poražení semifinalisté), o 5. místo (3A – 3B)
13.30 – 13.50 finále (vítězové semifinále)
14.00 slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen (po skončení finále)

Účastníci: TJ Blatná, TJ Hradiště, FK Protivín, TJ Sokol Sedlice, TJ Spartak Rožmitál pod 
Třemšínem, SK Litavan Bohutín, TJ Šumavan Vimperk, TJ Dražejov, FK 
Horažďovice, SK Březnice 1918.

                                                            
Rozlosování turnaje:      2 skupiny

Skupina A Skupina B
Blatná Vimperk
Bohutín Dražejov           
Rožmitál Horažďovice
Sedlice Hradiště
Březnice   Protivín
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Prezentace:
Každé mužstvo se musí prezentovat minimálně 30 minut před zahájením základní skupiny.

Upozornění:
Všechna družstva jsou povinna před zahájením turnaje předložit soupisky zúčastněných hráčů
s čísly a ID čísly (FAČR). Turnaje se smí účastnit hráči narození r. 2006 a mladší. Maximální
počet hráčů na mužstvo je 14 hráčů.                                                                     

Hrací systém:
10 přihlášených družstev bylo rozlosováno do dvou skupin, ve kterých se utká vždy každý
s každým. 
O konečné pořadí se pak utkají družstva umístěná ve skupinách na stejných místech: na 5.
místech o 9. místo, na 4. místech o 7. místo; na 3. místech o 5. místo; družstva na 1. a 2. místě
sehrají  křížem semifinále  (1A x 2B; 2A x 1B); poražení  o 3.  místo,  vítězové o 1.  místo.
Zápasy budou probíhat souběžně, na dvou travnatých hřištích. 
Systém 7+1 na ½ hřiště. 
Pro určení konečného pořadí ve skupině se uplatňují postupně následující kritéria:

1. Počet bodů
2. Vzájemný zápas (příp. vzájemná minitabulka týmů se shodou bodů)
3. Rozdíl skóre
4. Vyšší počet vstřelených gólů
5. Los

Pokud nebude v zápasech playoff o postupujícím rozhodnuto v základní hrací době, rozhoduje
o vítězi penaltový rozstřel (nejprve série tří kopů, poté systém náhlá smrt).
Ve finále se před penaltami prodlužuje 5 minut, přičemž platí pravidlo zlatého gólu.

 
Hrací doba: Hrací doba je 15 minut bez přestávky.      

                  
Pravidla:

Hraje se dle platných pravidel fotbalu pro mladší žáky v soutěžích řízených Jihočeským KFS. 

(pořadatel si vyhrazuje právo úprav – nehraje se na ofsajdy; brankář rozehrává i přes polovinu
hřiště, pokud byl míč ve hře; pokud byl míč mimo hru, nesmí rozehrát přes polovinu hřiště,

aniž by se míče dotkl spoluhráč, či protihráč; platí zákaz „malé domů“)

Rozhodčí: Delegaci rozhodčích zajišťuje pořadatel.
 
Výstroj hráčů:

Jednotné dresy, trička, rozlišováky. Chrániče dle uvážení. Kopačky s gumovými nebo litými
kolíky z umělé hmoty jsou povoleny. Kovové kolíky jsou zakázány. 

 
Zdravotní služba:

Každý startuje na vlastní nebezpečí, turnaj není pojištěn. První pomoc zajišťuje kvalifikovaný
zdravotní dozor.
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Vyhodnocení:
Provede pořadatel.  Všichni  účastníci  turnaje  obdrží  věcné ceny,  mužstva  na 1.  -  3.  místě
obdrží poháry a medaile. Oceněn bude také nejlepší hráč, střelec a brankář.
Ceny předá Roman Vonášek, zástupce VV fotbalového oddílu TJ Blatná, zástupce hlavního
partnera Technických služeb města Blatná s.r.o., zástupce Města Blatná.

Ceny:  Putovní pohár pro vítěze; poháry pro první tři týmy. Vyhlášeni a oceněni budou:
nejlepší hráč turnaje,
nejlepší střelec turnaje,
nejlepší brankář turnaje,
nejlepší hráči jednotlivých týmů.

Medaile, trika a věcné ceny obdrží všichni účastníci turnaje.

Občerstvení: 
Každý hráč i trenér dostane občerstvení, pro ostatní bude k dispozici bufet na stadionu.

             
Ostatní aktivity: 

V případě příznivého počasí obdrží všechny týmy volnou vstupenku do venkovního bazénu
v Blatné, platnou pouze v den konání turnaje.

V přestávkách  mezi  zápasy  zajistí  pořadatel,  pro  všechny  účastníky,  soutěže  nebo  jiné
sportovní aktivity. 

             
Ocenění: 

Stalo  se  již  dobrou  a  nedílnou  tradicí  turnaje,  v rámci  vyhlašování  výsledků,  odměnit
vybranou osobnost za zásluhy a přínos blatenskému sportu. Ani tentokrát tomu nebude jinak.

Závěrečná ustanovení:
Pořadatel neručí za odložené věci, ani za škodu vzniklou na majetku. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změn.

Doufáme, že se budete při turnaji i po něm dobře bavit a svým aktivním sportovním fair-play
přístupem podpoříte úspěšný průběh celé akce. K tomu by měl přispět i pravidelný pitný režim v
občerstvovací  stanici  „Bufet  na  stadionu“,  kde  pro  Vás  bude  i  tentokrát  kontinuálně  zajištěna
poradna s týmem specialistů chmelového moku.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.

V Blatné dne 7. března 2017

S přátelským pozdravem
Město Blatná

Fotbalový oddíl TJ BLATNÁ z.s.
Technické služby města Blatná s.r.o.
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