CUP 2019
6. ročník
Propozice turnaje










Termín: Sobota - 28.12.2019
Místo: HCA Liberec (hala míčových sportů – hřiště č. 1 a 2)
Zahájení: 8:00
Předpokládané ukončení: 16:30
Turnaj bude doprovázet JAKUB DĚKAN
První tři týmy + nejlepší hráč a brankář obdrží hodnotné ceny !
Startovné: 1.600Kč / tým
Občerstvení zajištěno !
Organizátoři turnaje:
- Pavel Bína; ftzlejsen.liberec@seznam.cz; 604 690 057
- Bořek Poživil; ftzlejsen.liberec@seznam.cz; 721 078 519

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kapacita: 16 mužstev (2 skupiny po 8 týmech, kde hraje každý s každým;
ze skupin postupují vždy 2 nejlepším mužstva do vyřazovacích bojů);
následuje semifinále, boj o 3. místo a závěrečné FINÁLE
 Soupiska: Hraje se systémem 4 + 1. Hráč uvedený na soupisce mužstva
nesmí nastoupit za jiný tým. Přesné soupisky jednotlivých týmů budou
odevzdány spolu se startovným před zahájením turnaje

 Hraje se s míčem velikosti č. 4 na branky o rozměrech 3 x 2 m.
 Utkání budou řídit delegovaní rozhodčí
 Po ukončení bude vyhlášen nejlepší hráč a brankář turnaje

 Kritéria určující postupové týmy:
- počet bodů
- vzájemné utkání
- rozdíl ve skóre
- počet vstřelených branek
- penaltový rozstřel (3 série – náhlá smrt)
 Hodnocení výsledků:
- 3 body (vítězství), 1 bod (remíza), 0 bodů (prohra)
 Hrací doba:
- zákl. skupiny – 12min.
- semifinále (4), boj o 3. místo a FINÁLE – 15min.
- poznámka: počínaje semifinálových bojů se budou vždy
poslední 2 minuty stopovat
 Hraje se dle futsalových pravidel vyjma:
- dvojí hraní brankáře
- bez akumulovaných faulů
- skluzy jsou povoleny a budou trestány dle uvážení
rozhodčích
 Další pravidla:
- Žlutá karta – Bez trestu (pouze napomenutí)
- Červená karta – Hráč je vyloučen na dvě minuty. Pokud
jeho tým inkasuje branku, počet hráčů na hřišti se
automaticky srovná, nicméně trestaný hráč do daného
utkání nastoupit nesmí. Stop na další utkání určuje
příslušný rozhodčí – dle závažnosti přestupku

- Hra brankáře – Ve vymezeném prostoru. V případě
zahrání rukou mimo pokutové území následuje volný
přímý kop. Výkop (výhoz) nohou či rukou je v libovolném
rozsahu. Branka při výkopu z ruky platí – z výhozu nikoli.
„Malá domů“ je trestána nepřímým kopem.
- Dotek míče stropu – Vystřelí-li mužstvo míčem do stropu,
získává míč soupeř a rozehrává v místě přestupku
 Pravidlo 3 sekund:
- platí při rozehrání brankářem míče do hry (při porušení
zahrává soupeř roh), při rozehrání volných kopů (při
porušení získává míč soupeř), při rohovém kopu (při
porušení rozehrává soupeř od branky)
 Střídání:
- hokejovým způsobem v prostoru střídaček
 Protest:
- do 15 min. po utkání u přidělených rozhodčích

