
                 Fotbaloví Turnaj přípravek r. 2009 Fk Litoměřice 
 
ZÁKLADNÍ INFO : 
 
Pořádající klub: Fk Litoměřice, U Stadionu 2 Litoměřice 41201 
Kontaktní osoby: Jakub Rusý (724 030 651) Miroslav Novotný (774 336 584) 
Místo konání: Fk Litoměřice (hlavní stadion) 
Datum konání: 11.6. 2017 od 9:00 do 16:00 
Startovné: 1200,- Kč za každý tým (placení na místě turnaje) 
Přihlášky: Potvrďte na e-mail (j.rusy@seznam.cz) 
 
 
... TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ TURNAJE PROSÍM CO NEJDŘÍVE … 
 
 
TECHNICKÉ INFORMACE : 
 
Hraje se dle: 
 
- Pravidel 
- Rozpisu turnaje vydaným pořadatelem turnaje 
- Hrací čas 1x15 min hrubého času 
- Podmínka! Jednotné dresy (v případě shodných dresů budou k zapůjčení 
rozlišováky), holenní 
chrániče (pro bezpečnost hráčů) .. 
-Fair- play a v duchu máme rádi fotbal 
Každý tým odevzdá před začátkem turnaje řádně vyplněnou soupisku, která se po 
zbytek turnaje nedá 
doplnit! 
 
Hrací systém: bude rozeslán přihlášeným týmům 5 dnů před konáním turnaje (Při 
naplnění plného 
počtu mužstev 
se budou hrát 3 skupiny po 4 týmech (v nich se utká každý s každým jednokolově), z 
nichž postupují 
první dva 
týmy do semifinálových bojů, týmy na 3. a 4. místě základní skupiny budou hrát o 
celkové umístění, tedy 
o 5. až 12. 
místo). Za výhru si mužstvo připíše 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů do 
tabulky skupiny. 
 
Kritéria dle kterých se určí umístění ve skupině: 1. získané body 
                                                                                   2. vzájemné zápasy 
                                                                                   3. skóre 
                                                                                   4. počet vstřelených branek 
 
V případě nerozhodného výsledku v semifinálových utkáních a utkáních o umístění 
budou rozhodovat tři …  



Série pokutových kopů, a jestliže se nerozhodne ani tak, budou následovat další série 
pokutových kopů až do 
rozhodnutí (v každé sérii musí kopat jiný hráč). 
 
 
Rozhodčí: proškolení fotbalový a futsalový rozhodčí 
Ceny: první tři místa, nejlepší hráč z každého mužstva, pro každý tým budou medaile 
Občerstvení: přímo v prostorách sportovního areálu je restaurace 
Odpovědnost: Každý tým zodpovídá za svůj majetek, který si na turnaj přiveze nebo jej 
nabude v průběhu turnaje. Případné krádeže se řeší výhradně s Policií ČR. Pořadatel 
nenese žádnou odpovědnost. 


