FOTBALOVÝ ODDÍL SK LETINY
zve širokou fotbalovou veřejnost na již

13. ročník turnaje v malé kopané

LETINY – CUP 2011
TERMÍN TURNAJE:
MÍSTO POŘÁDÁNÍ:
POVRCH HŘIŠTĚ:

SYSTÉM TURNAJE:

STARTOVNÉ

ADRESA K ZASLÁNÍ STARTOVNÉHO:
KONTAKTNÍ OSOBY:
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
PRAVIDLA:
ROZHODČÍ:
OBČERSTVENÍ:
ZÁZEMÍ:
CENY:

Sobota 9. července 2011, začátek 8:30 (prezence do 8:00, nutná účast
zástupce každého týmu)
Fotbalové hřiště SK Letiny
GPS: 49.77417,13.348389
tráva
Dle počtu účastníků až 6 skupin, max. po šesti týmech; do play-off
postupuje max. 16 celků; postupový klíč bude stanoven podle počtu
skupin a sdělen před zahájením turnaje
O pořadí ve skupině rozhoduje: 1. počet bodů; 2. vzájemný zápas;
3. rozdíl skóre; 4. větší počet vstřelených branek; 5. los
hrací doba: ve skupinách minimálně 2 x 10 minut; v play-off 2 x 12 minut,
při nerozhodném výsledku následuje 5 sérií penalt a dále případně po
jedné do rozhodnutí (od 6. série mohou kopat stejní hráči).
při přihlášení do 9. července 800,- Kč za každý tým; později nebo na místě
1000 Kč
tým se považuje za přihlášený, uhradí-li startovné buď:
a) osobně;
b) poukázkou typu C s uvedeným kontaktem a názvem týmu ve
zprávě pro příjemce;
c) bankovním převodem na účet č. 35-4969000627/0100, do
zprávy pro příjemce uvést Letiny Cup+název týmu a jako variabilní
symbol použít mobilní číslo na zástupce týmu.
při neúčasti týmu se uhrazené startovné nevrací
Vít Pikhart, Na Průtahu 16, 326 00 Plzeň
Vít Pikhart, 605553054, pikhartvit@seznam.cz
Ing. Milan Kůs, Letiny 131, 604280528, kus@komorno.cz
2. července 2011,(platí datum podacího razítka) po tomto datu je nutné si
účast na turnaji ověřit telefonicky
Hraje se podle platných pravidel futsalu s výjimkou uplatnění pravidla o
akumulovaných faulech a pravidla o dvojím hraní brankáře, propozice
budou rozdány všem týmům na místě před začátkem turnaje
Delegováni z řad rozhodčích
Po celý den na místě zajištěn stánkový prodej
Šatny, WC, sprchy, ozvučení místa konání
Pro první čtyři mužstva finanční prémie, poháry, diplomy
Věcná cena pro nejlepšího střelce turnaje

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚN!

