STUDÉNKA CITY CUP 2018
Propozice 4. ročníku SCC 2018
Datum a čas:

sobota 23. 6. 2018 od 9:00 hodin (sraz a prezentace od 8:30 hodin)

Místo konání:

travnaté hřiště – fotbalový areál Studénka

Věková kategorie:

hráči nad 35 let (ročník 1983 a starší) a nefotbalisti nad 30 let

Startovné:

ZDARMA

Vítězové turnaje:

2015 1. FSC
2016 FOTBAL STUDÉNKA muži
2017 FOTBAL STUDÉNKA muži

Pořadatelé:

FOTBAL STUDÉNKA z.s., Malá strana 295, Studénka, IČ: 22872230
Slavík Libor
předseda klubu
tel. 602 534 239
Sekyra Michal
jednatel klubu
tel. 777 779 991
e-mail: info@fotbalstudenka.cz
web: www.fotbalstudenka.cz

Hrací doba:

2 x 15 minut (poločasová přestávka na rychlou výměnu stran)
Konečné propozice budou zaslány po uzavření přihlášek.

Pravidla hry:

viz. níže

Organ. ustanovení: občerstvení – v areálu bude dostatečně vybavený stánek s občerstvením
ceny – putovní pohár pro vítěze a nějaká ta lahvinka
rozhodčí – uvidíme kdo dorazí
šatny – uzamykatelné šatny pro každý tým
odpolední program – po vyhlášení vítězů bude probíhat přátelské posezení

www.fotbalstudenka.cz

Pravidla fotbalového turnaje pro Studeňáky nad 35 let
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Hřiště – rozměry 60 x 40 m
Branky – přenosné 5 x 2 m
Pokutové území – ve vzdálenosti 10 m od branky
Značka pokutového kopu – ve vzdálenosti 7 m od branky
Počet hráčů – 6 hráčů v poli + 1 brankář
Hrací doba – 2 x 15 minut (přestávka je v obou případech jen pro rychlou výměnu stran)
Střídání – hokejově dle výdrže a zdravotního stavu, provádí se z prostoru pro středový kruh
Brankář – chytat rukama může pouze ve vyznačeném prostoru své branky, nesmí chytat malou
domů a nesmí dělat výkopy – může dělat jen výhozy rukou (gól přímo z výhozu bez doteku jiného
hráče neplatí)
Auty – standardně se házejí od autové čáry
Rohový kop – standardně se kope od rohového praporku
Volný přímý kop – vzdálenost protihráčů musí být minimálně 5 m od místa přestupku
Ofsajdy – nehraje se na ofsajdy, aby mohlo padat více gólů
Bodování v zápasech
a) vítěz zápasu v základní hrací době, získá do tabulky 3 body
b) vítěz zápasu po penaltách 2 body (v případě remízy získá každý tým 1 bod a o druhý se
utkají v penaltovém rozstřelu – 3 penalty na každé straně a potom po jedné až do
rozhodnutí)
c) poražený na penalty získá do tabulky 1 bod
d) poražený po základní hrací době získá do tabulky 0 bodů
O pořadí v tabulce rozhoduje
a) počet získaných bodů
b) v případě rovnosti bodů u dvou týmů, rozhoduje o pořadí v tabulce vzájemný zápas
c) v případě rovnosti bodů u tří a více týmů, rozhoduje o pořadí 1. minitabulka vzájemných
zápasů a počet bodů, 2. vzájemný zápas, 3. rozdíl skóre, 4. větší počet vstřelených branek,
5. dodatečné penalty
d) eventuálně v zápasech o umístění, se v případě nerozhodného výsledku kopou 3 penalty
na každé straně a potom po jedné až do rozhodnutí
www.fotbalstudenka.cz

