PROPOZICE - HALOVÝ TURNAJ U9
konaný ve Veselí nad Moravou dne 25.11.2017
Termín :

Sobota 25.11.2017 od 8:00 – 13:00

Místo konání : Sportovní hala Vesbyt, Kollárova 1659, Veselí nad Moravou
Počet týmů :

max. 6

Startovné :

1000,- platba na místě nebo na účet klubu

Pořadatel :

FC Veselí n. Moravou /

tel: 739 276 470

e-mail: trbusekjaroslav@seznam.cz

Startují hráči : chlapci narození od 1.1.2009 a dívky od 1.1.2008, max. 13 hráčů + trenér + vedoucí
Pitný režim :

každý tým obdrží balení pitné vody 10*1,5 litru

Ocenění :

medaile pro týmy na 1.-3. místě,
individuální ceny (nejlepší střelec, nejlepší hráč, nejlepší brankář)
sladká odměna pro každý tým (při vyhlášení výsledků)

Technická ustanovení
Podmínky účasti : Zaplacení startovného a předložení soupisky týmu nejpozději 10 minut před začátkem
prvního utkání týmu. Soupiska musí obsahovat jméno a příjmení hráče, datum narození a číslo dresu.
Toto číslo dresu musí hráč používat po celou dobu turnaje. V případě změny čísla (roztržení, znečištění
dresu… ) tuto skutečnost nahlásí vedoucí (trenér) týmu hlavnímu pořadateli. Na soupisce bude uvedena
odpovědná osoba týmu (vedoucí) včetně telefonního čísla na kterém bude k zastižení v době konání
turnaje. Vedoucí týmu odpovídá za své hráče (chování, bezpečnost, osobní věci) v době konání turnaje. V
případě jakéhokoliv poškození, bude požadována náhrada škody !!! Hráči hrají na vlastní nebezpečí a za
jejich zdravotní stav odpovídají vedoucí a trenéři jednotlivých týmů.
Hrací systém : hraje každý s každým dle rozlosování. Délka jednoho utkání je 1x16 minut. V případě
nerozhodného výsledku následuje rozstřel z pokutových kopů. Po jednom na každé straně až do
rozhodnutí (nesmí kopat stejný hráč a neplatí tzv. dorážka).
Hodnocení : Za vítězství 3 body, remíza 1bod + 1bod v případě vítězství na pok.kopy, prohra 0 bodů. O
konečném pořadí rozhoduje počet bodů a pak vzájemné utkání. V případě rovnosti bodů u 3 a více týmů,
rozhoduje minitabulka vzájemných zápasů těchto týmů. Kritériemi v této minitabulce pak jsou postupně :
počet bodů, vzájemné zápasy, skóre a pak větší počet vstřelených branek. V případě, že ani tato kritéria
nerozhodnou, o dalším pořadí rozhoduje výsledné skóre ze všech zápasů a pak počet vstřelených branek
ze všech zápasů. A když ani to nepomůže, následuje rozstřel ze značky pokutového kopu. Do skóre se
nezapočítávají branky dosažené z pokutových kopů v rozstřelech po remíze.
Počet hráčů : 4+1 / min. 3+1
Výstroj hráčů : sálová obuv (ne černá podrážka), chrániče, dresy
Hrací doba : 1*16 minut / v případě menšího počtu účastníků bude hrací doba přiměřeně prodloužena.
Rozhodčí : zajistí pořadatel
Rozlišovací trika : Rozlišovací trika zajistí pořadatel. V případě shodné barvy dresů, rozlišovací trika
použije tým vedený v rozpise jako domácí.
Hrací plocha : Palubovka. Hřiště s rozměry pro házenou, označené autovými čarami a s vyznačeným
pokutovým územím (dále jen brankovištěm).
Míč : futsalový míč velikosti 3 (odlehčený)
Pravidla: řídí se platnými pravidly fotbalu malých forem pro mladší přípravku s přihlédnutím
k odlišnostem uvedených dále.

Upřesnění pravidel
Brankové (pokutové) území : je vyznačeno čarou pro brankoviště házené. Po faulu v brankovišti je
zahrán pokutový kop ze vzdálenosti 6m od branky.
Auty : Auty se vhazují, rozehrávají nebo vyvážejí. Pokud hráč aut rozehrává musí být míč v klidu na
autové čáře. Hráč, který rozehrává nebo vyváží míč z autu, nesmí vystřelit na branku a gól není uznán ani
pokud je míč tečován brankářem, případně soupeřovým hráčem. Protihráč nesmí stát blíže než 3 metry při
rozehrávání autu. Pokud se míč dotkne stropu, zahrává soupeř autové vhazování v místě, kde ke kontaktu
míče se stropem došlo.
Rohy : Rohy se kopou ze spojnice brankové a autové čáry v rohu hřiště
Střídání : Hokejovým způsobem i v nepřerušené hře. Při střídání v nepřerušené hře hráč nesmí nastoupit
na hrací plochu dřív, než ji střídaný hráč opustí. Za správné střídání odpovídá trenér týmu. V případě
překročení počtu hráčů na hřišti rozhodčí hru přeruší a naváže ji pak nepřímým kopem ve prospěch
soupeře a to v místě, kde byl míč v době přerušení. Pokud byl míč v brankovišti, zahrává se nepřímý kop
z hranice brankoviště.
Hra brankáře : Brankář smí hrát rukou pouze uvnitř svého brankoviště. Po hře rukou mimo brankoviště
následuje přímý kop (nikoliv penalta). Neuplatňuje se pravidlo malá domů. Brankář nesmí zevnitř
brankového území přehodit nebo překopnout míč přes polovinu hřiště bez toho, aniž by míč dopadl na
vlastní polovině na zem, nebo jej někdo z hráčů na vlastní polovině tečoval. V tom případě následuje
nepřímý kop z poloviny hřiště. Rozhodčí může v tomto případě ponechat výhodu pro soupeřův tým.
Pokud brankář opustí s míčem brankoviště (vyvede míč) je na něj pohlíženo jako na jiného hráče (může
míč překopnout přes polovinu hřiště). Pokud brankář pustil jednou míč na zem, nesmí jej znovu chytit do
rukou, aniž by se míče mezitím někdo jiný dotknul ( následuje nepřímý kop z hranice brankoviště).
Kop od branky : Kop od branky rozehrává buď brankář ( kop ze země / výkopem / výhoz) nebo jiný
hráč (kop ze země uvnitř brankoviště). Takto rozehraný míč musí vždy dopadnout nebo být tečován na
vlastní polovině hřiště ( jinak následuje nepřímý kop z poloviny hřiště). V případě kopu od branky, musí
být všichni soupeřovi hráči mimo brankoviště a míč se považuje ve hře až pokud opustí brankoviště.
Pravidlo 6 sekund : Tým musí rozehrát jakoukoliv standardní situaci do 6 sekund, pokud mu to situace
umožňuje. Včetně rozehrávky brankáře. Pokud hráč/brankář bezdůvodně prodlužuje rozehrávku, rozhodčí
nejdříve hráče vybídne k okamžitému rozehrání. Pokud ani tak hráč neprodleně nerozehraje, rozhodčí
odebere míč týmu a předá míč soupeři. Soupeř zahrává autové vhazovaní v místě, kde k přestupku došlo.
Vyloučení : Za hrubý faul bude hráč vyloučen na 2 minuty. Tým pokračuje ve hře 3+1 až do vypršení
trestu nebo do obdržení branky. Pokud je vyloučeno více hráčů, druhý trest začíná běžet až skončí
vyloučení předchozích trestů (pravidlo odložených trestů). Vyloučení hráči nesmí až do doby vypršení
svého trestu nastoupit do utkání. Výjimku může udělit rozhodčí (na žádost trenéra týmu), pokud by
neúčast potrestaných hráčů bránila týmu nastoupit v minimální počtu hráčů 3+1. Za hrubý faul lze
rovněž považovat i úmyslný faul ve snaze zastavit unikajícího protihráče bez možnosti hrát míč.
Vyloučení na 2 minuty následuje rovněž po úmyslné hře rukou, která zabránila dosažení branky a to platí
i pro brankáře pokud zahrál rukou mimo pokutové území, aby tím zabránil dosažení branky. V případě
dosažení branky z následného pokutového kopu za úmyslnou ruku se trest vyloučení promíjí.
Vyloučení do konce utkání: Rozhodčí může hráče za nevhodné (nesportovní) chování či zvlášť hrubý
faul vyloučit hráče do konce utkání. Tuto skutečnost oznámí trenérovi týmu. Po vyloučení hráče tým
pokračuje ve hře 3+1 po dobu 2 minut nebo do obdržení branky).
Skluzy: Skluzy jsou zakázány. Výjimkou kdy může být skluz rozhodčím akceptován, je když v blízkosti
míče není protihráč (např. zabránění míči opustit hrací plochu, či dosažení branky a přitom neohrožuje
hráč skluzem protihráče). Ohrožení protihráče skluzem bude potrestáno přímým kopem. Zasažení
protihráče při skluzu bude posuzováno jako hrubý faul (vyloučení).
Postavení mimo hry : neuplatňuje se
Přímý a nepřímý kop : Rozehrává se míč z klidu, protihráči musí stát v minimální vzdálenosti 3m od
míče.

