
     WINTER KOVO CUP BLATNÁ   2017 /2018               

Zimní turnaj mladších žáků :  ročníky 2005 a mladší
                                                    
                                                 Zimní turnaj starších  žáků :     ročníky 2003 a mladší

Pořadatel:  TJ Blatná z.s. 

Generální partner turnaje :  Kovo Kasejovice Mont s.r.o.

Vedení turnaje:  Krátký Pavel: email: pavkratky@seznam.cz , 
                                                                           tel: 605 790 870
                                                 

Místo: Letní stadion Blatná - hřiště s UMT povrchem
                               (vzhledem ke stavu naší UMT doporučujeme ke hře sálovou obuv nebo turfy)
 

Termín: 1.Kolo:  Sobota   25.11.2017  9:30-17:20 
                                                2.Kolo: Sobota     2.12.2017  9:30-17:20
                                                3.Kolo: Sobota     17.2.2018  9:30-17:20
                                                4.Kolo: Sobota     24.2.2018  9:30-17:20
                                                5.Kolo: Sobota       3.3.2018  9:30-17:20
                                               
                                    Vyhlášení vítězů: předání cen dle umístění při posledním utkání týmu
 

Účastníci:         TJ Blatná,TJ Hraďiště,FK Nepomuk,TJ Spartak Rožmitál,                             
                                            SK Litavan Bohutín,SK Petřín Plzeň.                  
                                                  

Systém turnaje:           hraje se systémem každý s každým,dle pravidel fotbalu
                                              hrací doba starší žáci: 2x40min. mladší žáci: 2x35 min
                                              odpolední zápasy se odehrají pod umělým osvětlením    
                                               
                                             HRACÍ DEN:
                                             1. zápas: 2 týmy starší žáci NA CELÉ HŘIŠTĚ
                                             2. zápas: 4 týmy mladší žáci NA DVOU HŘIŠTÍCH SPOLEČNĚ
                                             3. zápas: 2 týmy starší žáci NA CELÉ HŘIŠTĚ
                                             4. zápas: 2 týmy starší žáci NA CELÉ HŘIŠTĚ
                                             5. zápas: 2 týmy mladší žáci NA POLOVINU HŘIŠTĚ
 
                                             Rozlosování zápasů dle rozpisu  (400 minut hrací čas turnaje/starší žáci)
                                                                                                  (350 minut hrací čas turnaje/mladší žáci)
                                        
 

mailto:pavkratky@seznam.cz
tel:605%20790%20870


   
Vybavení hráčů: Každý hráč musí být na utkání vybaven předepsanou výstrojí, 
                                                                        včetně chráničů holení,turfy nebo sálová obuv.

Střídání: neomezené  
Rozhodčí: kvalifikované rozhodčí zajistí pořádající oddíl
 
Hodnocení:                       za vítězství 3 body, za remízu 1 bod, 

                                               o konečném umístění rozhoduje: 

1. počet získaných bodů 

2. vzájemný zápas 

3. rozdíl vstřelených a obdržených branek 

4. podíl vstřelených a obdržených branek 

Vyhodnocení turnaje:    každý mužstvo obdrží  pohár dle umístění a hodnotné sportovní ceny.                     

Startovné:       3500Kč / celkem za klub 

                              (platba v hotovosti,splatná před prvním zápasem/doklad o zaplacení)

Občerstvení: v průběhu turnaje teplé nápoje zajišťuje pořadatel, ostatní možno zakoupit v     

restauraci na stadionu. 

Závěrečná ustanovení:

Pořadatel neručí za odložené věci, ani za škodu vzniklou na majetku během turnaje.

Zdravotní služba: První pomoc zajišťuje kvalifikovaný zdravotní dozor. 

 Každý startuje na turnaji na vlastní nebezpečí, turnaj není pojištěn. 

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    „Restaurace Staďák“,

S přátelským pozdravem

Fotbalový oddíl TJ BLATNÁ z.s.
Kovo Kasejovice Mont s.r.o.
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                                      ROZPIS ZÁPASŮ:


