CHELSEA CUP 2019
9. ročník turnaje v malé kopané okres Olomouc
Pořadatel: Aleksandar Pejičič a FC Chelsea Olomouc
Heyrovského 12, 779 00 Olomouc
777682223
číslo účtu: 670100-2208386693/6210
hbcball@seznam.cz
http://www.lampard8chelsea4.webnode.cz
Datum konání: sobota 29.6.2019
Místo konání: areál fotbalového hřiště SK Nové Sady (Milo)!!!!!!
Hřiště: klasické travnaté hřiště nebo s umělým travnikem
Počet klubů: max. 16 až 20 mužstev
Rozpis turnaje: bude všem zaslán do 29.6.2019
Pravidla: hraje se podle pravidel v okrese Olomouc 4+1
Hrací doba: 2 x 10min.(2x12 podle počtu klubu ) bude rozhodčí stopovat
Střídání hráčů: libovolně po přerušení hry
Počet registr. fotbalových hráčů: je neomezen!!!
Systém turnaje: podle počtu přihlášených klubů
Kritéria postupu ze skupiny: větší počet bodů
při rovnosti bodů vzájemný zápas
větší počet vstřelených branek
při rovnosti tří mužstev minitabulka
los

Disciplinární tresty: za červenou kartu v utkání, bude mužstvo hrát 5 minut
v oslabení a hráč již do hry nemůže zasáhnout. Pokud by došlo k hrubému faulu
a sprosté nadávání a napadení rozhodčího zasedne ve zrychleném jednání
disciplinárka , která vynese tresty od 1ho utkání až po vyloučení hráče po zbytek
turnaje
Rozhodčí: z Sfmo ( z okresní futsalové ligy a pořadatel)
Startovné: 1 500 Kč osobně nebo na účet.
Startovné zaslat do 24.6.2019!!!!!!! osobně nebo na
účet!!!!!!Startovné odstupujícího mužstva v týdnu kdy se má hrát a během
turnaje se nevrací!!!!!!!
Poháry a ceny: poháry obdrží první čtyři kluby, individuální ocenění a ceny od
sponzorů
Občerstvení: v areálu hřiště je zajištěno občerstvení po celou dobu turnaje a to
limo, pivo, uzeniny a ryby. Kluby obdrží lístečky, na který budou mít nárok na
jedno pivo a jedno jídlo.
La Bombola: bude vylosována La Bombola z věcných darů od sponzorů.
Každý klub obdrží obálku s deseti lístky za poplatek 100 kč je v
startovném!!!!
Šatny: šatny budou k dispozici na převlečení a osprchování a za případné
ztráty a odcizení pořadatel nenese odpovědnost!!!!!!
Parkování: parkoviště je v areálu hřiště i v přilehlém okolí v Lesni ulici a od
Jižní ulice
Udržování čistoty v areálu: odpadky (plastové láhve a tácky z jídla) dávejte do
předem připravených odpadkových košů!!!!!
ZÁKAZ VSTUPU NA TRAVNATÉ HŘIŠTĚ 1 a 2, KTERÉ SE
ZATRAVŇUJE NA NOVOU SEZÓNU!!!!!!!!!!!!
Sportu zdar a malé kopané zvlášť

