Zásady soutěže dorostu s nižším počtem hráčů v SR 2018 - 2019
čl.1 - Systém soutěží
Hraje se turnajově dle platných Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu a jeho příloh a Rozpisu soutěží OFS
NJ dle rozlosování s níže uvedenými odlišnostmi.
čl.2 - Hrací plocha
Hřiště ohraničené pomezními čarami stávajícího hřiště a čarami stávajících pokutových území
rovnoběžných s brankovými, prodlouženými až ke stávajícím pomezním čarám (stávající hřiště
zkrácené na délku o hloubku pokutových území – 2 x 16,5 m)
čl.3 - Vyznačení hrací plochy
- stávající pomezní čáry včetně středové čáry se středovým kruhem
- čáry pokutových území rovnoběžných s brankovými čarami + prodloužení těchto čar až k čarám
pomezním (pro vyznačené hřiště zastávají funkci čar brankových), prodloužené čáry pokutových
území vyznačit pomocí 3 kloboučků na každou stranu
- před nově vyznačenou brankovou čarou pokutová území stávajících rozměrů 16,5 m od brankových
tyčí na každou stranu a 16,5 m od brankové čáry zkráceného hřiště – vyznačení pomocí kloboučků
- před nově vyznačenou brankovou čarou 11 m před přenosnou brankou vyznačit bod pro pokutovou
značku
- umístění kloboučků (terčíků) – viz předaný nákres
čl.4 - Branky
Přenosné velké 7,32 x 2,44 m
čl.5 - Počet hráčů
Počet hráčů jednoho družstva - brankář + 7 hráčů, min. počet hráčů k sehrání utkání - brankář + 5 hráčů
čl.6 - Střídání hráčů
Střídání opakované, max. počet náhradníků je 6
čl.7 - Hrací doba
Hrací doba - 2 x 25 min, doba poločasové přestávky - min. 10 min, mezi zápasy min 20 min - musí být
dodrženo !!!
čl.8 - Startují
Hráči narozeni 1.1.2000 a mladší.
Všichni hráči musí být řádně zaregistrováni podle registračního řádu FAČR.
čl.9 - Další zásady
- kop od branky se provádí ze vzdálenosti 5 m od nově vyznačené brankové čáry
- při provádění volných kopů musí být hráči soupeře vzdáleni 9,15 m od místa přestupku
- platí pravidlo o ofsajdu
- v případě vyloučení hráče družstvo dohrává zápas o 7 hráčích a do dalšího zápasu hráč nemůže již v
daném turnaji nastoupit
- při nerozhodném výsledku se kopy na branku neprovádí, platí nerozhodný výsledek
čl.10 - Odměny rozhodčím
Rozhodčímu kromě jízdného náleží odměna ve výši 600,- Kč za odřízení celého turnaje (200,- Kč za
zápas). Odměnu i jízdné uvádí rozhodčí domácímu oddílu v prvním utkání, ve zbývajících dvou
zápasech již žádné náležitosti neuvádí.
čl.11 - Barvy dresů
Děrné – černožluté
Vražné – zelené
Veřovice – modré
čl.12 - Kontakty
Děrné – tel. Brož Martin 732 867 045 email: dandis@centrum.cz
Vražné – tel. Kočíb Roman 732 614 755 email: obec@vrazne.cz
Veřovice – tel. Fojtík Marcel 731 535 971 email: marcel.fojtik@seznam.cz

čl.13 - Systém turnajů
Hrací den – sobota (Vražné a Veřovice) a neděle (Děrné na hřišti ve Fulneku) od 9.00 hod nebo dle
dohody všech klubů.
Domácí tým zajistí za úplatu nebo dle vzájemné dohody občerstvení pro ostatní účastníky turnaje.
Z každého zápasu turnaje bude vypsán řádný zápis o utkání v IS systému.
Domácí tým odehraje vždy první a třetí zápas. Pořadí utkání a časový rozvrh na jednotlivých turnajích
je stanoven následovně (vzájemnou dohodou klubů může být pozměněn):
Termínový rozvrh turnajů:
Veřovice 8.9. a 6.10.
Děrné 16.9. a 14.10.
Vražné 22.9. a 20.10.

Časový rozvrh turnajů:
1. zápas – 09.00 hod
2. zápas – 10.30 hod
3. zápas – 12.00 hod

Sled zápasů:
1. zápas
2. zápas
3. zápas

turnaj Děrné

turnaj Vražné

turnaj Veřovice

Děrné – Vražné
Vražné – Veřovice
Děrné – Veřovice

Vražné – Děrné
Děrné – Veřovice
Vražné – Veřovice

Veřovice – Vražné
Vražné – Děrné
Veřovice – Děrné

Dědík Lukáš
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