
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pořadatel: 
FK ČECHIE Hrušovany z.s. 

Termín konání: 

16. února 2020 (neděle) - od 9:00 hodin 
(veřejné losovaní čísel se uskuteční 12. února 2020 (středa) od 19:00 hod. v restauraci „Quaranta“ v Otvicích) 

Místo konání: 
sportovní hala v Málkově (7. km od Chomutova směr Karlovy Vary) 

Systém turnaje a účastníci: 
Maximální počet týmů je 7 - hraje každý s každým 

Věková kategorie – mladší přípravka: 
turnaj je určen pouze pro hráče ročníků 2011 a mladší !!! - porušení = kontumace 

startuje se na platné registr. průkazy (aktuální seznam hráčů vygenerovaný z IS.fotbal.cz) nebo písemné povolení z  
mateřského oddílu 

Technická ustanovení: 
hraje se podle pravidel sálové kopané s určitými změnami (budou upřesněny na začátku turnaje) 

počet hráčů 4+1- maximální počet hráčů na soupisce je 12         střídání neomezené (hokejovým způsobem) 
hrací doba minimálně 1 x 12 min.         branky: házenkářské           míč vel. 4 (futsalový-odlehčený) 

vítězství - 3 body, remíza - 1, prohra - 0, započítává se výsledek dosažený na hřišti – při nerozhodném výsledku 
se hned provádějí pokutové kopy:série po 3, dále po 1 až do  rozhodnutí          červená karta - 2.min. trest, hráč již 

v daném zápase nesmí nastoupit          o pořadí rozhoduje: 1. počet bodů, 2. brankový rozdíl, 3. vzájemný zápas 
včetně pomocných penalt, 4. větší počet nastřílených branek (pouze v případě rovnosti tří a více týmů) 
obuv - hráči hraji v sálových kopačkách (teniskách) se světlou podrážkou          kontumační výsledek 3:0 

Rozhodčí: 
Zajistí pořadatel ve spolupráci s KR OFS Chomutov 

Přihlášky a startovné:  
Nejpozději do 2. února 2020 společně se startovným  (1 000,- Kč) 

osobně vedoucímu turnaje nebo bankovním převodem na účet u Poštovní spořitelny - 264548934/0300 
(na pozdější přihlášky nebude brán zřetel !!!) 

Občerstvení: 
Každý tým na vlastní náklady - po dobu turnaje otevřen bufet přímo v hale 

Ceny: 
1. – 3. místo: poháry + medaile + věcné ceny 

4. – 7. místo: věcné ceny 
dále všechna družstva obdrží diplom + bude vyhodnocen nejlepší střelec a brankář 

Upozornění: 
Veškeré změny si vyhrazuje pořadatel  - budou včas oznámeny !!! 

Vedoucí turnaje: 
Kamil Hespodárik 

Stará 69, 431 11 Otvice, telefon: 777 829 226, 736 537 110 
e.-mail: FKCECH@seznam.cz, info: http://fkcechiehrusovany.wgz.cz/ 

 

Sponzoři a partneři turnaje a FKČH: 
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