TIPSPORT-PEPÍNO CUP
turnaj ve futsale
Brno-Starý Lískovec
Pořadatel:
Kategorie:
Termín konání:
Místo konání:
Hrací povrch:
Startovné:

Orel jednota Brno – Starý Lískovec
muži
neděle 3. prosince 2017
tělocvičny ZŠ Bosonožská 9, Brno – Starý Lískovec
parketová podlaha
500,- Kč

Vedoucí turnaje:

Stanislav Plechl

Časový pořad:

prezence:
8:00 – 8:30
zahájení turnaje: 8:30

Pokyny a sdělení:
hráči musí mít sportovní obuv do tělocvičny, která nedělá černé čáry!
- Způsob rozlosování a hrací systém určí pořadatel podle počtu přihlášených.
- Členové družstev se turnaje účastní na vlastní nebezpečí.
- Kompletně vyplněnou soupisku je povinen vedoucí družstva předložit u prezence.
- Povolený počet hráčů v družstvu: min. 4 max. 8.
- Cestovní výlohy si hradí sami účastníci nebo vysílající složka.
- Družstva nastupují k utkáním v jednotných dresech.
- Čekací doba není, v případě nenastoupení je zápas kontumován!
- Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z turnaje hráče nebo celý tým za projevy nesportovního chování.
- Protesty prostřednictvím kapitána družstva je možno podat do 10 minut po ukončení utkání pořadateli turnaje s
vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadne pořadateli.
- Vzájemná utkání se hrají 2 × 10 minut.
- Každé družstvo má ve hře 3 hráče a jednoho brankáře.
- Hráč, který obdrží červenou kartu, nesmí nastoupit do rozehraného i následujícího utkání.
- Hraje se podle pravidel ČMFS.
- hraje se s míčem č. 4 se sníženým odskokem
- Případné dotazy zodpoví vedoucí turnaje.
Přihlášky:

posílejte na adresu:

Stanislav Plechl
Humenná 15, 625 00 Brno
mob. 777 572 779

nebo na e-mail:

stanislav.plechl@centrum.cz

Přihlášky posílejte do 29. 11. 2017
Možno se přihlásit i telefonicky.
Rozlosování do skupin a rozpis zápasů naleznete od 2. 12. 2017 na:

www.orel-staryliskovec.cz
Občerstvení:
Dopravní spojení:

možno zakoupit na místě.
tramvaj č. 6 – směr St. Lískovec – zastávka Dunajská
tramvaj č. 8 – směr St. Lískovec – zastávka Dunajská

Návratka
Tipsport-Pepíno cup - turnaj v malé kopané Brno – Starý Lískovec

Jméno týmu:_________________________________________________________________

__________________
Statutární zástupce

______________________
razítko, podpis

Soupiska

Jméno týmu:_________________________________________________________________

__________________
Statutární zástupce

______________________
razítko, podpis

