VÝBĚRY OFS - U12
Republikové finále 2017
ve dnech 6. - 7. června 2017
sportovní areál SK Motorlet Praha
ČASOVÝ PROGRAM
Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet Praha, Butovická 35,
158 00 Praha 5 – Jinonice.
V kabině bude připraveno, ovoce, balená voda, tatranky a bagety crocodille.
Porady: uskuteční se v úterý 6. 6. 2017. První v 12:15 hod., zasedací místnost SK Motorlet
Praha. Druhá po skončení prvního dne turnaje na hotelu Galaxie. Na těchto poradách budou
přítomni trenéři a vedoucí jednotlivých družstev. Na první budou předány soupisky ke
kontrole.
Stravování: 6. 6. – večeře od 18:00 hod.
7. 6. – snídaně od 07:00 hod.
oběd – balíčky na cestu, vyzvednout u snídaně
Časový program stravování jednotlivých družstev upřesníme na první poradě.
Ubytování: hotel Galaxie, Suchdolské náměstí 801/9, 165 00 Praha 6 - Suchdol, po skončení
zápasů prvního dne turnaje!
Přehled účastníků:
1. MěFS Brno

4. OFS Kolín

2. OFS Vsetín

5. OFS Plzeň - jih

3. OFS Olomouc

6. OFS Chomutov

Úterý 6. 6. 2017
hřiště A

hřiště B

13:15

Brno - Chomutov

Vsetín – Plzeň-jih

14:05

Olomouc – Kolín

15:00

Brno – Vsetín

Plzeň-jih – Chomutov

16:10

Plzeň-jih – Olomouc

Vsetín – Kolín

17:20

Kolín – Brno

Olomouc - Chomutov

Středa 7. 6. 2017
hřiště A

hřiště B

09:00

Brno - Plzeň-jih

Olomouc – Vsetín

09:45

Chomutov – Kolín

10:30

Olomouc - Brno

11:15

Kolín – Plzeň-jih

Plzeň-jih
Plzeň-jih
Brno
Chomutov

Vsetín
Olomouc
Kolín

12:00

Brno

Chomutov

Chomutov – Vsetín

Vsetín

Olomouc

Kolín

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Slavnostní zakončení turnaje – vyhlášení pořadí.

BODY

SKÓRE

Pořadí

Pozor!
Uvedené časy jsou závazné pro všechna zúčastněná družstva. Povinnost družstev je být
připraven k utkání 5 minut před začátkem!!!
Všechna družstva po skončení turnaje mají za povinnost zúčastnit se slavnostního zakončení
turnaje Výběrů OFS.

VÝBĚRY OFS – REPUBLIKOVÉ FINÁLE
A.

Všeobecná ustanovení

1. Datum konání:

úterý 6. – středa 7. června 2017

2. Pořadatel:

Komise mládeže FAČR

3. Místo konání:

Stadion SK Motorlet Praha

4. Sraz účastníků:
Na stadionu SK Motorlet Praha, v úterý dne 6. 6. 2017 do 12:00 hodin. Ukončení turnaje je ve
středu 7. 6. 2017 závěrečným utkáním a následným společným nástupem všech družstev s
vyhlášením výsledků turnaje.
5. Ubytování:
Je pro všechny družstva a vedení vč. FAČR zabezpečeno pořadatelem. V každé výpravě může
být maximálně 18 osob, z toho 14 hráčů + 4 osoby realizační tým včetně řidiče.
Pro rychlejší ubytování prosím o zaslání soupisky přímo na adresu hotelu.
(info@hotelgalaxie.cz)
U hráčů napište jméno, příjmení a datum narození, u členů RT navíc adresu bydliště.
(Soupiska pro hotel v příloze).
6. Doprava:
Do místa konání si hradí oddíl ze svého rozpočtu!! Všechny výpravy jsou povinny dodržet čas
příjezdu.
7. Hlavní pořadatel:
Vonášek Roman
Luboš Zákostelský

- sekretář mládeže FAČR, Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6 – Strahov
- mobil: 731 644 160
- mobil:
- grassroots trenér mládeže FS Praha
- mobil: 604 875827

Vladimír Kubert

- člen organizačního výboru turnaje
- mobil: 603 750956

Jaroslav Machač

- člen organizačního výboru turnaje
- mobil: 775 15216

B.

Technické ustanovení – Výběry OFS U 12

1. Předpis:
Hraje se podle platných Pravidel fotbalu malých forem pro tuto věkovou kategorii (7+1), ale
s úpravou hrací doby na 2 x 20 minut (přestávka 5 minut).
2. Startují:
Družstva 12 - letých žáků:
Chlapci narození po 1.1 2005
Děvčata narozená po 1.1 2004
Upozornění: Ve výběru OFS není povolen start hráčům z ČLŽ, skupina A, B, C, (Čechy)
a soutěže SpSM Jih a Sever (Morava).
Maximální počet hráčů z jednoho klubu je 5.
3. Podmínky účastí:
Vedoucí družstev předloží soupisku všech hráčů. Každé družstvo přiveze s sebou dvě
soupravy dresů odlišné barvy. Volbu barvy dresů v utkání má družstvo uvedené v rozpisu na
prvním místě.
4. Časový pořad:
Je určen rozpisem jednotlivých utkání bez čekací doby!!
5. Herní systém:
Hraje se v jedné skupině systémem každý s každým, utkání probíhají současně na travnatém
hřišti.
O pořadí v turnaji rozhoduje podle Soutěžního řádu, oddíl 2, §18 odst. 1 až 4.
-

auty se vhazují
rohové kopy – nezkrácné
penalta 9 m
ofsajd, platí v zóně 13 m – je označena
míč č. 4

Střídání hráčů: všech 14 hráčů uvedených na soupisce (zápise) opakovaně a pouze před
vlastní lavičkou náhradníků!
6. Přestupky:
Vyloučené hráče řeší turnajová skupina složená ze zástupců Komise mládeže FAČR a vedení
turnaje. Vážnější přestupek se předává příslušné DK.
7. Námitky:
Je nutno podat nejpozději do 30 min. po skončení utkání (písemně) podle platných směrnic a
musí být doloženo vkladem 500,- Kč.
9. Rozhodčí:
Na všechna utkání jsou delegováni rozhodčí FAČR – ŘK pro Moravu.
Paušální odměna: dle SP, článek 3, odměňování rozhodčích:
- hlavní rozhodčí:
100,- Kč.
- asistent rozhodčí
50,-Kč.

10. Vyhodnocení:
Na závěr turnaje bude vyhlášení pořadí, každé družstvo obdrží diplom a věcné ceny, dále
bude vyhlášen nejlepší hráč a brankář turnaje.
Vyhodnocení turnaje provede turnajová komise + trenéři jednotlivých výběrů (každý trenér
nahlásí nejlepšího hráče a nejlepšího brankáře).

Vonášek Roman v. r.
sekretář mládeže FAČR

