Propozice 13. ročníku E.ON EURO CUPU
Pořadatel: Českobudějovický klub futsalu, o.s.
Místo a datum konání: Sportovní hala v Jindřichově Hradci, 25. – 26. ledna 2014
Ředitel turnaje : je v řešení
Turnajová komise: Miroslav Havelec, Josef Vrchota, Václav Hrabík
Generální partner: E.ON
Kategorie: Ročník 2001 a mladší
Startovné: Částku 3.000,- Kč je nutno zaplatit v hotovosti před začátkem prvního utkání.
Stravování a ubytování: Lze zajistit u pana Vrchoty (mobil: +420 602 442 795, e-mail:
josef.vrchota@seznam.cz ). Stravování – snídaně 60,- Kč, oběd 90,- Kč a večeře 90,- Kč. Ze
dvou možností ubytování je k dispozici internát (xxx Kč) a hotel (xxx Kč).
Vše nutné nahlásit do 4. 1. 2013. Stravování i ubytování je stále v řešení – info do 5.12.
Kontaktní osoba pro ostatní informace: Václav Hrabík 602 681 509.
Systém turnaje: V sobotu se hraje ve dvou sedmičlenných skupinách, ve kterých se utká
každý s každým. První čtyři týmy z obou skupin postupují do nedělního čtvrtfinále, celky na
pátých až sedmých místech ve svých skupinách se utkají mezi sebou o konečné umístění.
Každý tým odehraje v neděli 3 kvalitní zápasy.
Hrací doba: Ve skupině 1 x 15 min., mužstva postupující do čtvrtfinále, semifinále 1 x 18,
finále 1 x 20 min., ostatní zápasy 1 x 15 min. (Denní program: sobota – skupina A: 8.00 –
14.00 hodin, skupina B: 14.00 – 20.00 hodin, neděle: 8.00 – 15.00 hodin).
Podmínky účasti: Soupiska mužstva, registrační průkazy, zaplacení startovného, vhodná
obuv do haly (!). Upozornění: hráči hrají na vlastní nebezpečí.
Pořadí E.ON EURO CUP 2013: 1. MŠK Žilina, 2. AS Trenčín, 3. SK Kladno.
Účastníci E.ON EURO CUP 2014: Skupina A: CZ: SK Slavia Praha, FK Ústí nad Labem,
SK Kladno, SK Dynamo Č. Budějovice, FC Zbrojovka Brno, SK: MŠK Žilina, MFK Košice.
Skupina B: CZ: Bohemians 1905, FK Admira Praha, FK Baník Most, 1. FK Příbram, FC
Baník Ostrava, SK: AS Trenčín, FK Dukla Banská Bystrica.
Hrací míč: Hraje se s míčem č. 4 se sníženým odskokem.
Pravidla: Za výhru jsou tři body, za remízu jeden bod. Hraje se na ploše bez mantinelů.
Brankář rozehrává z brankoviště míč ze hry i z autu pouze do poloviny hřiště. Malá domů není
povolena. Rohy se kopou, auty vhazují. Velikosti branek jsou 5x2 m. Hraje se v počtu hráčů 4
+ 1 (max.14). Vzdálenost zdi je 3 m, penalta se provádí ze značky 6 m. Za hrubý faul popř.
hrubý přestupek obdrží hráč červenou kartu a 2 minuty, zápas již nedohraje a má stop na 1
utkání, stejně jako hráč po třech žlutých kartách. O pořadí ve skupinách rozhoduje vzájemný
zápas, dále pak skóre. Skluzy jsou povoleny, ale bez ohrožení protihráče.
Slavnostní zahájení turnaje je plánováno na sobotní večer 21.00, přičemž na společenský
raut se sponzory a pořadateli jsou zvány kompletní realizační týmy. Místo se řeší
Těšíme se na Vaši účast v Jindřichově Hradci.
Ředitel turnaje: řeší se

