Propozice turnaje Sue Ryder Charity Cup 2019
Obecné informace



místo konání: Fotbalové centrum mládeže Strahov, Vaníčkova 2461/1, Praha 6
pořadatel: Domov Sue Ryder, z. ú.

Pravidla












turnaj v malé kopané (max. 5 + 1, min. 3 + 1 hráčů na hřišti, maximálně 10 hráčů v týmu)
rozměry branky: 5 x 2 metry, brankář může vyhazovat přes půlku
míč je shodný s míčem na fotbal velikosti 5
podrobná pravidla: www.psmf.cz
povolené složení týmu: zaměstnanci přihlášené firmy, maximálně 3 hostující neprofesionální
hráči
hraje se na hřištích s umělým trávníkem; povoleným obutím jsou turfy, sálovky nebo lisovky
(zákaz vstupu v kopačkách se šroubovacími kolíky! Hráč v nevhodné obuvi bude vykázán ze
hřiště!)
zákaz vstupu na jiná než vyhrazená hřiště
střídání: povoleno „hokejovým“ způsobem
při obdržení žluté karty jde hráč na 2 minuty „na trestnou lavici“, v případě vstřelení gólu se
vrací na hřiště
při obdržení červené karty je hráč vyloučen do konce zápasu, jeho mužstvo dohrává oslabeno
dodržujte FAIR PLAY!!!

Systém turnaje










hraje se v 6 základních skupinách po 4 - 5 týmech, každý s každým, s následným play-off
hrací doba zápasů v pětičlenných skupinách 1 x 12 minut, ve čtyřčlenných skupinách je
v základní skupině hrací doba jednoho zápasu 1 x 15 minut
za vítězství jsou 3 body, za remízu 1
pořadí v základních skupinách bude postupně rozhodovat počet získaných bodů, vzájemný
zápas, rozdíl ve skóre, počet vstřelených branek, případně los
do play-off postoupí 16 nejlepších týmů ze základních skupin - 2 nejlepší z každé skupiny a 4
nejlepší týmy ze 3. míst
hrací doba v play-off: 15 minut
hraje se také zápas o třetí místo
utkání v play-off nemůže skončit remízou, v případě nerozhodného výsledku se ihned po
skončení kopou penalty (na každé straně 3 hráči, následně pak po 1 hráči)
při shodě počtu gólů u více hráčů v soutěži o nejlepšího střelce, rozhoduje počet vstřelených
gólů v play-off, případně los

