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                               FC Koryna 
                               Masarykova 633, 768 05 Koryčany  IČO: 27000907, č. oddílu 607012  
                      www.fckoryna.webgarden.cz, e-mail : fckoryna@iol.cz  
  
                                      

 
PROPOZICE  

 
6.  ROČNÍKU MEMORIÁLU VLASTIMILA KUNCLA 

 
VE FOTBALE ŽÁKŮ 

 
 
 

Pořadatel:  FC Koryna  Koryčany   

Organizační 
výbor: 

předseda Michal Huška Mobil : 602 580 902 

 člen: Jiří Vybíral, R.Brauner, ing.D.Smetka   

     

Kategorie:  Žáci  ročník  1996 a mladší   

Místo konání: 
 Sportovní areál FC Koryna Koryčany 

travnaté hřiště 
  

Datum konání  Sobota 21.6.2008   

Zahájení turnaje 
  Dle rozlosovaného rozpisu /  cca 45min 

před  prvním zápasem svého mužstva./ 
  

Rozhodčí: 

  
Zápasy budou řídit  hlavní  rozhodčí 
ČMFS, asistenty  rozhodčích  zajistí 
pořadatel  

  

Startovné: 
 

  
800 Kč -  uhrazeno proti potvrzení před 
zahájením turnaje 
 

  

Účastníci turnaje:  1.     1.FC SLOVÁCKO     

  2.     FC  BANÍK Ostrava      

  3.     FC TESCOMA Zlín      

  4.     FC KORYNA Koryčany   

  5.     HANÁCKÁ SLAVIA Kroměříž    

     
  

Systém turnaje: Turnaj bude odehrán systémem „ každý s každým“  podle rozpisu . 
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Časový rozpis utkání: 
 

Pořadí zápasů Mužstva Čas Soupeři 

   1. zápas      1. - 4. 8,30 – 9,05 FC KORYNA - 1.FC SLOVÁCKO 
   2. zápas      3. - 5. 9,10 – 9,45 H.SLAVIA Kroměříž - FC TESCOMA Zlín 
   3. zápas      1. - 2. 9,50 – 10,25 1.FC SLOVÁCKO - FC BANÍK Ostrava 
   4. zápas 3. - 4. 10,30 – 11,05 FC TESCOMA Zlín - FC KORYNA 
   5. zápas 2. - 5. 11,10– 11,45 FC BANÍK Ostrava - H.SLAVIA Kroměříž 
Přestávka na oběd, doprovodný program ( tombola, soutěže,  přípravka )    
   6. zápas 1. - 3. 12,30 – 13,05 1.FC SLOVÁCKO - FC TESCOMA Zlín 
   7. zápas 2. - 4. 13,10 – 13,45 FC BANÍK Ostrava - FC KORYNA 
   8. zápas 1. – 5. 13,50 – 14,25 H.SLAVIA Kroměříž - 1.FC SLOVÁCKO 
   9. zápas 2. – 3. 14,30 – 15,05 FC TESCOMA Zlín - FC BANÍK Ostrava 
 10. zápas 4. – 5. 15,10 – 15,45 FC KORYNA - H.SLAVIA Kroměříž 
 
 
Technická ustanovení: 
Hraje se na platné registrační průkazy. Před zahájením turnaje mužstva vyplní soupisku hráčů s uvedením čísel, 
z důvodu individuálního hodnocení nejlepšího hráče, střelce a brankáře turnaje. Hodnotící komise bude složena z  
bývalých domácích hráčů, hostů turnaje  a funkcionářů a zástupců jednotlivých mužstev. 
Maximální počet hráčů jednoho  mužstva je 18. 
Hraje se dle pravidel kopané 2 x 15 min. s přestávkou mezi poločasy a zápasy v délce 5 min.  
Střídá se hokejovým způsobem se souhlasem rozhodčího. 
Vyloučený hráč nesmí být v zápase nahrazen. V dalším utkání vyloučený hráč může nastoupit.  
Vítěznému mužstvu v zápase se budou započítávat 3 body, za remízu 1 bod.  
 
Hodnocení: 
O pořadí ve skupinách rozhoduje: 
 

• celkový počet získaných bodů 
• vzájemný zápas  
• vyšší  rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami 
• vyšší počet vstřelených branek 
• losem 

 
Hodnocení  jednotlivců : 
        -    nejlepší střelec – nejvyšší počet vstřelených branek  v průběhu celého turnaje  (  v případě rovnosti  u více  
                                         než  dvou hráčů  bude rozhodovat los ) 

- nejlepší brankář a hráč turnaje – na základě součtu hlasů  z hlasovacích lístků  přidělených týmům   
                                 a  členům hodnotící komise   před zahájením turnaje  

 
Ceny: 
Po skončení posledního zápasu bude následovat vyhodnocení, kde budou oceněna všechna mužstva dle umístění. 
Vyhodnocen a odměněn bude nejlepší hráč, střelec a brankář celého turnaje. 
 
 
Občerstvení: 
Každé mužstvo obdrží  20  poukázek  na hlavní jídlo a nápoj -  zabezpečí pořadatel ve sportovním areálu. 
 
Zdravotní služba: 
Zabezpečí pořadatel. 
 
 
 
Za organizační výbor turnaje : 
 
 
                            …………………………………… 


