
14. 8. 2021
Smetanovo nábřeží, Hradec Kralové

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

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

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

Doktor Důlek
FOOTBALL 1vs1

TOURNAMENT



PRAVIDLA 1VS1

#decathlonhry2021

Až 40 hráčů bude rozlosováno do 8 skupin po 5 hráčích.
       
Z každé skupiny postupují první 2 hráči do play-off - TOP 16.
       
       
Postupový klíč ze skupiny: 1. počet bodů, 2. vzájemný zápas, 3. rozdíl ve skóre, 4. počet vstřelených gólů.
       
       
Mají-li tři nebo více hráčů na konci skupiny stejný počet bodů i ve vzájemných utkáních, rozhoduje minitabulka.
        
         
Každý hráč odehraje minimálně 4 zápasy, nejlepší hráči 8 zápasů.
         
         
Finálový zápas se odehraje na 2 vítězné zápasy.
         
         
1vs1 fotbal se hraje v kulaté aréně o průměru 5m, která je ohraničená mantinely.
         
         
V aréně hrají proti sobě jednotlivci 1vs1.
         
         
Hraje se futsalovým míčem velikosti 4. který neskáče.
         
         
Zahájení hry: Soupeři si stoupnou zády k sobě, rozhodčí umístí míč mezi záda hráčů a zahájí hru.
         
         
Hráč, který dosáhne jako první 4 branek, vítězí v zápase.
         
         
Gól o mantinel neplatí! V případě dosažení branky o mantinel není gól uznán a rozehrává soupeř.
         
         
Vlastní gól o mantinel platí a je uznán!
         
         
Hráč, který obdrží branku, nahraje míč soupeři, soupeř mu vrátí míč přihrávkou a tím je znovu zahájená hra.
         
Hráč musí neustále vyvíjet snahu útočit, není povoleno jen stát v bráně.
         
         
Nesmí se chytat rukama, v bráně se nesmí ležet ani klečet, zakázané jsou také skluzy.
         
Za faul následuje odevzdání míče soupeři a za zákeřný faul kontumace zápasu.
         
         
          Důraz je kladen na zábavnou hru v duchu fair-play.
Každý hráč startuje na vlastní nebezpečí.
Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti
absolvovat turnaj. 
Pořadatel rovněž nezodpovídá za případné hmotné ztráty, není zodpovědný za jak
oukoli škodu na majetku nebo jinou vzniklou škodu účastí v turnaji nebo jeho sledováním. Pořadatel
turnaje si vyhrazuje právo omezit start na turnaji hráči, který se bude chovat vůči ostatním velmi hrubým
způsobem. 
Hráč, který má zaplacené startovné a nedostaví se na turnaj, zaniká nárok na vrácení star
tovného.
Je-li výherce nezletilý, bude organizátor pro předání výhry výherci požadovat osobní převzetí jeho zákon
ného zástupce.
Případné nejasnosti řeší organizátor turnaje, který si i vyhrazuje právo úpravy pravidel a sytému hry!


