
Předběžný program dne
Prezentace: 9:00 – 9:30
Začátek turnaje: 10:00
Konec turnaje: 16:00
Startovné 250,-Kč / hráč
     
     
      

14. 8. 2021
Smetanovo nábřeží, Hradec Kralové

Ve startovném zahrnuto
Pitný režim 
Doprovodný a hudební program
Poháry a ceny pro vítěze turnaje
Vouchery a dary od partnerů akce

STREET FOOTBALL
TOURNAMENT

#decathlonhry2021
Kontakt na organizátory
Jarkovský Matěj 774 836 115
Trejtnar Marek 776 045 900



PRAVIDLA STREET FOOTBALL
Hrací systém:
Systém turnaje: 2 skupiny po 5, každý s každým a dle pořadí se hraje
play off.
Do play off postupují první 4 týmy ve skupinách. Týmy na 5. místech
sehrají utkání o umístění. O pořadí rozhoduje: a) počet bodů (3 – 1 –
0) b) vzájemné utkání
c) rozdíl skóre d) větší počet vstřelených branek e) dodatečné
pokutové kopy
Hraje se 3 na 3 bez brankáře, možnost 3 hráčů na střídání - „hokejové střídání“.
       
Každé družstvo má kapitána, který je zaznamenán v zápise o utkání.
       
Všechny zápasy ve skupině se hrají na jeden časový úsek 8 minut, zápasy play off se hrají 2x 6 min.
       
Hřiště má rozměry 15 x 10m, velikost branky 1,5 x 2m.
       
Hraje se futsalovým míčem velikost č.4.
       
Žádný hráč nesmí hrát rukou, pokud v brankovišti (prostor 1.5x2m před brankou) zahraje hráč rukou, bude
nařízena penalta, na jiném místě hřiště bude nařízen volný přímý kop.

Pokud hráč fauluje v brankovišti, je nařízená penalta přes celé hřiště do prázdné branky.
       
Před zahájením každého zápasu probíhá losování, při kterém si vítěz losu volí z možností: strana, balón.
       
Bodové ohodnocení ve skupinách je následující: vítěz získá 3 body, poražený 0 bodů a remíza 1 bod.
       
Pokud jedno z družstev nenastoupí k utkání, získá druhé družstvo kontumační vítězství 1:0 a 3 body.
       
Pokud skončí utkání v play off v normální hrací době nerozhodným výsledkem, hraje se dále, dokud nedá
některé mužstvo gól, takzvaná náhlá smrt. Po gólu zápas končí.
Rozhodčí může vyloučit (opakované hrubé a urážlivé chování) nebo diskvalifikovat (urážlivé nebo agresivní
cho-
vání). Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit tým z turnajového klání na základě nevhodného chování hráčů.
• Hraje se podle obecně uznávaných pravidel fotbalu. Hru řídí jeden rozhodčí. Hráči musí respektovat výroky
rozhodčích. Rozhodčí uděluje žlutou a červenou kartu dle pravidel fotbalu. Pokud obdrží hráč červenou kartu,
musí
opustit hrací plochu a tým hraje 2 minuty v oslabení o jednoho hráče méně. V případě vstřeleného gólu se
hráč nevrací
zpátky do hry. V případě dalších vyloučení se oslabení prodlužuje o další dvě minuty, potrestaný tým
pokračuje ve dvou
hráčích.

Je zakázáno provádět skluzy.
       
Zranění hráče: V případě drobného povrchového zranění, je možno vystřídat a ošetřit hráče. V případě vážně-
jšího zranění je možné požádat rozhodčího o přerušení zápasu. O následujícím postupu,
výsledku či dohrávce rozhodne pořadatel turnaje.
       
Je přísně zakázáno používat jakékoli kopačky, nutnost hrát v turfech.
       
       
       


