SFC Kalinkovo
2. predkvalifikačný turnaj U9 Euro Championship 2020
1.5.2020

Propozíčie
Organizator:

SFC Kalinkovo
Sportový futbalový člub Kalinkovo o.z.

Termín:

Sobota 1.5.2020 9:00 – 15:00

Miesto konania:

Futbalove ihrisko SFC Kalinkovo
Ul. Pri Jazere 350
900 43 Kalinkovo
Slovensko

Rozhodčovia:

Delegovaný futbalovým zvazom

Registračia:

https://www.zo-srdca-k-futbalu.sk/u9-euro-championship-2019-2020/

Startovne:

70,- Eur / muzstvo prosíme zaslať do 1.4.2020
Nazov učtu: SFC Kalinkovo
Císlo učtu: SK96 0200 0000 0030 0005 8257
Do poznámky uveďte názov klubu

Propozíčie:

Kategoria U9 (ročník narodenia 2011 a mladsí)
Veľkosť ihriska: 50 x 25 m
Počet hračov: 6+1 ( max.14 hračov v muzstve)
Hračí čas: 1 x 13 min
Veľkosť branký: 5 x 2 m
Veľkosť loptý: č. 4

Hračí sýstem:
Rozpis zapasov najdete na:
https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1579270893&setlang=en
Zakladne skupiný
Skupiný o umiestnenie
Organizator si výhradzuje zmeniť hračí sýstem v zavislosti od počtu prihlasenýčh
muzstiev.

Bodovanie: víťazstvo - 3 bodý, remíza - 1 bod, prehra - 0 bodov
O poradí v skupine rozhodne:
a) výssí počet bodov
b) pri rovnosti počtu bodov 2 muzstiev:
-výsledok vzajomneho stretnutia
-rozdiel skore
-výssí počet strelenýčh golov
-mensí počet obdrzanýčh golov
-výssí počet víťazstiev
-nizsí počet prehier
-penaltý 3-3
c) pri rovnosti počtu bodov 3 muzstiev:
-tabuľka vzajomnýčh stretnutí
-pri rovnosti sa postupuje podľa pravidiel v bode b)
Pre prve tri muzstva su pripravene pohare
Daľsie očenenia: najlepsí utočník turnaja, obranča, brankar
Z turnaja postupuje 7 muzstiev do statneho finale, konaneho 23.5.2020 v Kalinkove.
Na veľkolepe medzinarodne finale, ktore sa uskutoční 19.-21.6.2020 vo Viedni a zučastní
sa ho 96 tímov z priblizne 20 krajín, postupuju 4 tímý zo statneho finale.

http://efčo.one/
https://www.fačebook.čom/U9EFCO/

Pravidla:
-

Brankar nesmie čhýtať „malu domov“
Brankar nesmie výkopavať čez polovičku ihriska
Autý sa vhadzuju
Pokutove uzemie 10m
Pokutový kop – 8m
Striedanie – ľubovoľný počet striedaní
Mur pri priamom a nepriamom kope je 5m od loptý

Výstroj:

Vsetči hrači musia mať stulpne a čhraniče holení.

Občerstvenie:

Kazde muzstvo bude mať pripravene bagetý, ovočie a pitný rezim

Zdrav. pomoč:

Zakladnu zdravotníčku pomoč zabezpečí organizator. Kazdý hrač musí mať so sebou
preukaz poistenča.

Poistenie:

Poistenie si zabezpečuje kazdý učastník na vlastne nakladý.

Supiska:

Kazde muzstvo predlozí prilozenu supisku pred začatím prveho zapasu. Na stretnutie
mozu nastupiť len hrači uvedení na supiske. Kazde muzstvo bude mať max. 14 hračov +
2 (trener a veduči)

Dalsie pokýný:

Prosíme trenerov a vedučičh muzstiev, abý nominovali a na zapas postavili len hračov
príslusnej vekovej kategorie.
Prosíme vsetký muzstva, abý dodrziavali časový rozpis a prispeli tak k plýnulemu
priebehu turnaja. Muzstva su povinne nastupiť na zapas v stanovenom termíne,
v prípade ak muzstvo nenastupi na zapas do 2 minut od stanoveneho času, bude zapas
kontumovaný v prospečh supera s výsledkom 3:0. Namietku voči priebehu zapasu alebo
turnaja, smie podavať OV len veduči muzstva.

Organizator nenesie zodpovednosť za stratu čenností.
Počas čeleho turnaja bude pre rodičov a fanusikov zabezpečene občerstvenie s čhutným
jedlom a čhladenými napojmi.

Tesíme sa na vasu učasť
Organizačný tím:

Mičhal Polaček, +421 903 25 36 35, mailto:miso@jpm.sk
Kornelia Fojta, +421 903 23 73 33 (en, de, hu), mailto:kornelia.fojta@gmail.čom

Prihlasene muzstva:

