SK Kladno U9

Pozvánka na fotbalový halový turnaj SK Kladno

Organizátoři:

Michal Zachariáš
Roman Pavelec

737 991 596 – trenér U9
777 176 954 – trenér U9

Místo konání :

Sportovní hala Doksy, Sokolská 230, Doksy u Kladna

Termín konání:

sobota 2. 3. 2019; 10:00 – 14:00 hodin

Mužstva:

bude upřesněno

Startovné:

1 500,-

Platba startovného: na místě před zahájením turnaje
Věková kategorie:

ročník 2010 a mladší (dívky 2009 a mladší)

Max. počet hráčů
v týmu:

10

Poč. hráčů ve hře:

1 + 4 v poli

Občerstvení:

zajištěno v místě konání

Parkování:

v místě konání cca 30 metrů od haly

Zázemí / šatny:

Týmy budou rozděleny do 3 uzamykatelných šaten; pořadatel nenese
odpovědnost za případné ztráty cenností a ostatních věcí

Pravidla:

Dle platných fotbalových pravidel FAČR
Auty se vhazují, rozehrávají nebo vyjíždí (preferujeme rozehrávku a vyjíždění)
Hraje se s míčem velikosti č.3, pokutové území je ohraničeno,
Hrací doba 1 x 12 minut (2 minuty na výměnu týmů)
Střídání hokejovým způsobem v přerušené i nepřerušené hře
Brankář hraje neomezeně; brankář může chytat malou domů; brankář při
rozehrávání zahajuje výkopem (ne přes půlku hřiště) výhozem či vyjetím

Systém turnaje:

hraje každý s každým; umístění dle celkového získaného počtu bodů

Ceny:

Každý tým obdrží diplom a všichni hráči medaile, první 3 týmy obdrží pohár.

Vyhlášení:

po posledním odehraném zápase nastoupí týmy na vyhlášení a předání cen

Zdravotní dozor:

zajištěn pořadatelem

Ostatní:

vedoucí týmů a trenéři odpovídají po celou dobu konání turnaje
za účastníky, bezpečnost a chování všech členů mužstva. Hráči startují na
vlastní nebezpečí; pořadatel není zodpovědný za zranění hráčů
vstup do haly pouze v přezůvkách – vhodná sálová obuv

V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici.
Za SK Kladno U9 trenérský tým Roman (Pálí) a Michal (Zachy)

SK Kladno U9

SOUPISKA MUŽSTVA

Fotbalový oddíl: ………………………………………
p.č. jméno a příjmení

rok narození

číslo dresu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Soupisky musí být předány pořadateli před zahájením či během turnaje. Na soupisce může být
uvedeno nejvýše 10 hráčů. Hráč, který není uveden na soupisce nesmí v turnaji nastoupit.

Trenér
Asistent
Vedoucí

