PROPOZICE
"31.ročník - DŘENICKÝ ZIMNÍ POHÁR 2020"
Pořadatel - SK DŘENICE
kontakt :
tel.: 602127765,721 719 000 - p.Kubalík František (sk.drenice@email.cz)
1.) MÍSTO KONÁNÍ - Areál PAMAKO - Pardubice Hůrka - hřiště UT III.generace
2.) Termín konání turnaje : 26.1. - 1.3.2020 !!!!!!!!!
3.) STARTOVNÉ - 7.500,-Kč, které bude uhrazeno nejpozději do 15.1.2020 na účet
nebo k rukám pořadatele. Vyjímka pouze po dohodě s pořadatelem turnaje
(viz.kontakt) !!! - ČÍSLO ÚČTU - 243126062/0300
(Startovné zahrnuje : pronájem hříště s umělým povrchem III. generace včetně kabin
a sprch + 1 delegovaný rozhodčí, teplý čaj)
4.) ZÚČASTNĚNÁ MUŽSTVA :
SK Dřenice,AFK Ostřešany,SK Sokol Dříteč,TJ Sokol Moravany B,Tatran Hrochův
Týnec,Sokol St.Hradiště,FC Bukovka,FK Křižanovice, Sokol Mnětice, Sokol Prosetín
dor
.) PRAVIDLA - Hraje se podle platných pravidel a stanov FAČR.
Střídání - dle pravidel FAČR , nebo dle dohody mužstev s rozhodčím, včas před
utkáním /hokejové střídání povoleno/.
Z důvodu 5 mužstev ve skupině, bude mít vždy jedno mužstvo ze skupiny 1x volný
víkend.
Při remíze v utkání o umístění - 3x pokutový kop, poté do rozhodnutí
6.) DOBA UTKÁNÍ - 2 x 45 min
7.) ROZHODČÍ - Zajišťuje PAMAKO Pardubice
8.) HODNOCENÍ Vítězství 3b, remíza 1b, prohra 0b - v případě nedostavení se mužstva kontumace
zápasu, bez možnosti náhradního
termínu utkání.
Z důvodu obsazenosti hřiště PAMAKO - NENÍ ČEKACÍ DOBA NA SOUPEŘE !!!
9.) UMÍSTĚNÍ - počet bodů, vzájemný zápas, rozdíl branek, počet vstřelených branek
10.) ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ !!!
Všichni účastníci turnaje hrají na vlastní riziko !!!
11.) VYHLÁŠENÍ TURNAJE - bude provedeno po každém odehraném utkání o
umístění
DODRŽUJTE PROSÍM ZAČÁTKY UTKÁNÍ !!!!!!!!!!!!!
Prosíme všechna mužstva o zaslání kontaktních údajů ved.mužstva - jméno+ telefon
+ email - na : sk.drenice@email.cz (v případě, že jste tak již neučinili)
Součástí turnaje je hra Tipovačka o ceny !!!! Sledujte před startem turnaje na
Facebooku - SK DŘENICE.
VÝSLEDKOVÝ SERVIS TURNAJE NA - WWW.SK-DRENICE.CZ a Facebooku SK
Dřenice
Systém turnaje :
tabulka : každý s každým, zápasy o umístění : První s prvním z tabulky- finále,
druhý s druým z tabulky - zápas o 3-4 místo .....atd.

