Pořadatel:

Spolek Chomutovská liga malého fotbalu

Termín:

14. – 15. července 2018

Přihlášky:

přihlášením mužstva se rozumí zaplacení startovného

Systém turnaje: - v sobotu proběhne kvalifikace v 8 - 10 skupinách po 4 mužstvech (podle počtu
přihlášených mužstev) , (ranní a odpolední skupiny)
- ze sobotní skupiny postupují až 3 mužstva do nedělních 8 skupin po 3 mužstvech
- z každé nedělní skupiny postupují vždy 2 mužstva do KO systému
Hrací doba

sobotní skupiny se hrají 2 x 15 minut, nedělní skupiny a KO systém 2 x 10 minut

Ceny:

1. - 4. místo finanční a věcné ceny, poháry, diplomy, ceny i pro mužstva na 1. – 16.
místě a pro nejlepšího střelce, brankáře a hráče turnaje

Startovné:

1.200,- Kč ( hradí se na účet, osobně a nebo poštou )
(uvádějte prosím ve správě pro příjemce název mužstva)

Číslo účtu CHLMF : 805727389 / 0800
Občerstvení:

přímo na hřišti restaurace (zajištěno podle potřeby, večerní posezení )

Hřiště:

travnaté hlavní fotbalové hřiště v Březenci v Jirkově ( 3 hřiště na futsal současně )

Obuv:

povoleny jsou turfy, sálová obuv, botasky, gumové a lisové kopačky

Ubytování:

přímo u hřiště ve stanech, případně auto kemp na Kamencovém jezeře v Chomutově a auto
kemp Červený Hrádek u Jirkova.

Rozhodčí:

proškolení rozhodčí CHLMF

Pravidla:

hraje se podle pravidel futsal-FIFA (bez akumulovaných faulů)

Počet mužstev: předpokládaný je 32 mužstev, maximální 40 mužstev

Uzávěrka přihlášek:

24. 6. 2018

( z důvodu velkého zájmu a omezeného počtu mužstev Vás žádáme, abyste se
přihlásili co nejdříve a telefonicky či písemně potvrdili svou účast !!)
Rozlosování:

proběhne po uzávěrce přihlášek a nejpozději je obdržíte 10 dní před turnajem

Loňský ročník v obraze : http://kupaldo.rajce.idnes.cz/22._rocnik_CHLMF_CUP_2017_15.16._7._2017/
Reportáž z turnaje na ČT SPORT ( 2013 ) : http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10103510226-sportv-regionech/213471290030010/obsah/272767-duha-cup-2013/

I N F O R M A C E
Jiří KUPEC
U Stadionu 1502
431 11 Jirkov
tel.: 605 952 253
e-mail : jiri.kupec@seznam.cz

Petr SCHLÖGL
Březenecká 4750
430 04 Chomutov
tel.: 730 546 676
e-mail : p.schlogl@seznam.cz

Pokud o tuto nabídku nebudete mít zájem vy sami, prosím o předání
informací dalším zájemcům z vašeho okolí.

Těšíme se na Vaší účast!

www.chlmf.cz
www.facebook.com / chlmf cup 2018
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny systému turnaje.

