Městský fotbalový klub Vítkovice a.s.
Sídlo: Závodní 2992/86D, Vítkovice. 703 00 Ostrava Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě.
Oddíl B. vložka 4186
Turnaj RYTÍŘE VÍTKA – 2.ROČNÍK
Pod záš tou města Ostravy a ředitelky ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova
“PROPOZICE”
1. Pořadatel Městský fotbalový klub Vítkovice, z.s.
2. Datum turnaje neděle 01. 05. 2022 sraz od 8:00 v areálu TC Vítek, Provaznická 49, Ostrava –
Hrabůvka.
3. Místo turnaje
Areál ZŠ Lukašová a areál TC Vítek celkem 4 hřiště 7+1
4. Doprava
Na vlastní náklady pozvaných klubů.
5. Startovné
Startovné 2.000,-Kč, uhradit na místě pro potvrzení. Podmínkou startu mužstva v turnaji je uhrazení
tohoto vkladu.
6. ve startovném je zahrnuto
svačina, oběd, pitný režim, každý tým pohár, první tři týmy medaile, vyhodnocení nejlepších hráčů,
Žáci narození po 1. 1. 2011 a mladší. max. 15 hráčů + 3 realizační tým
7. Pravidla hry
🡺 Doba hry – 20 min
4 skupiny po 4 týmech systémem každý s každým 1x 20 minut (každý tým 3 utkání),
o umístění rozhodují body, skóre, vzájemný zápas, větší počet vstřelených branek, los.
Následuje play oﬀ 1x 20 minut při nerozhodném stavu se kopou na každé straně 3 penalty,
každý tým odehraje 3 - 4 utkání.
Celkem každý tým odehraje 6 - 7 utkání
🡺 začátek turnaje 9:30
🡺 ukončení do 17:00

🡺 Mužstvo – hraje se 7 + 1 brankář; mužstvo může hrát minimálně při vyloučení 6 + 1
🡺 ofsajd – “ ve vápně” dle soutěže SpSM.
🡺 auty – se vhazují
🡺 „Malá domů“ není povolena

🡺 Hra brankáře:
Pokud položí brankář míč na zem a vyjede mimo brankoviště, je jako hráč a může rozehrát jakýmkoli
způsobem, avšak již se nesmí míče dotknout rukou a může být napadán.
🡺 Hřiště: Rozměry minimálně 50x43 m, maximálně 72x50 m
-> Branky: a) 2m x 5m (opatřené sítěmi)

