SK BALKAP z.s
sportovní klub a volnočasové centrum dětí a mládeže
www.balkapcup.eu
(turnaje jsou součástí projektu „DĚTI SE BAVÍ SPORTEM“ kterého jsme rovněž zřizovatelem)

pořádá

DNE 4. června 2016

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO PŘÍPRAVKY
BALKAP CUP DOBŘÍŠ
PRO ROČNÍKY 2009-10
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SK BALKAP Z.S. VÁS ZVE NA NADCHÁZEJÍCÍ NÁMI
POŘÁDANÉ AKCE

A MNOHÉ DALŠÍ
NABÍDKU SPORTOVNÍCH AKCÍ SLEDUJTE NA NAŠEM WEBU www.balkapcup.eu
FOTBALOVÉ TURNAJE BALKAP CUP - PŘÍPRAVKY
Datum

Místo

Povrch

Roč

Roč

Roč

Roč

Roč

04.06.16 Dobříš

UMT

5-6

7-8

9-10

25.06.16 Řepy Praha 6

UMT

5-6

7-8

9-10

11 a ml

20.08.16 Mozolov

Tráva

5-6

7-8

9-10

11 a ml

5-6

7-8

9-10

11 a ml

5-6

7-8

9-10

11 a ml

03.09.16

Sedlčany

Tráva

29.10.16. Řepy Praha 6

2-3-4

UMT

FOTBALOVÉ TURNAJE BALKAP CUP - DOROST A DOSPĚLÝ
Datum

Místo

30.07.16 Sedlčany

Povrch

DOROST

DOSPĚLÝ

TRÁVA

4+1

4+1

Propozice

NOHEJBALOVÉ TURNAJE BALKAP CUP - DOROST A DOSPĚLÝ
Datum

17.09.2016

Místo

Povrch

ZVÍROTICE

HLÍNA

DOROST

DODPĚLÝ

trojkový

trojkový

Propozice

PRÁZDNINOVÝ SPORTOVNÍ KEMP (tábor) - BALKAP MOZOLOV 2016
Datum

17.08.2016 - 21.08.2016

Místo

Roč

Sportovní areál Mozolov

2003 - 2011

Více zde: http://www.balkapcup.eu/
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A. Všeobecná ustanovení
I. Pořadatel

SK BALKAP z.s.

II. Termín konání

04.06.2016 v 08:30h sraz trenérů a rozhodčích / v 08:45h nástup družstev/

v 09:00h výkop
Konec posledního utkání: 13:09h / VYHLÁŠENÍ – 13.30 – 13.45h

Hřiště:

III. Místo konání

V Lipkách 1021, 263 01 Dobříš

Mapa Google: https://goo.gl/maps/nEcnHZHH2Hp

Šatny: V Lipkách 1021, 263 01 Dobříš („tělocvična SOU Dobříš“)
Mapa Google: https://goo.gl/maps/XuHS1HsXz8R2

IV. Vedoucí turnaje

Luděk Ballon, tel: 777708034, ballon.balkap@gmail.com
David Ballon, tel: 734138499, dpjlb@seznam.cz

V. Účastníci Turnaje
Rozhodčí zajišťuje pořadatel.

(Rozhodčím může být i člen z řad účastnických týmů. Tato funkce je dobrovolná a po dohodě za honorář)
1. Všechna utkání se hrají podle platných pravidel kopané pro mini kopanou dle soutěžního řádu a ustanovení těchto propozic
2. Počet hráčů, velikost branek , míčů, hřiště,
- 1 brankář + 4 hráči v poli, míč velikosti „3“ celkový počet hráčů na soupisce maximálně 10.,
- branky 3x2
- hřiště d30 x š20
3. Turnaj se hraje systémem 1x každý s každým
4. O konečném pořadí rozhodují tyto kritéria:
- a. BODY
- b. BODY ZE VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ
- c. ROZDÍL SKÓRE ZE VZÁJEMNÝCH UTKÁNÍ
- d. VĚTŠÍ POČET VSTŘELENÝCH GÓLŮ ZE VZÁJEMNÝCH UTKÁNÍ
- e. Penalty 3x
- f. Penalty 1x
-- v případě nevhodných klimatických podmínek je utkání možné nahradit nebo dohrát penaltovým rozstřelem – 5x penalta --5. Případné protesty vůči výsledkům a rozhodčím k vedení hry podává vedoucí družstva u vedoucího turnaje. Současně s
podáním protestu složí vedoucí protestujícího družstva částku 500 Kč. Členy STK jsou vedoucí zúčastněných družstev a vedoucí
rozhodčích. STK vynáší verdikt na základě nadpoloviční většiny hlasů. Vedoucí protestujícího družstva nemá na zasedání STK
hlasovací právo. Nebude-li protest uznán, složená částka propadá organizačnímu výboru.
7. Hrací doba je 1 x 15 minut, 3 minuty přestávka mezi utkáními na výměnu týmů.
8. Hraje se podle pravidel minikopané a těchto propozic. (dále dle FAČR)
9. Při rozehrávání jakékoliv standardní situace musí stát bránící hráči minimálně 3 metry od míče
standardní situace vždy nepřímé kopy (platí i mezidotek protihráče)
10. Brankář smí chytat rukou jen ve vymezeném území (brankoviště). Zasáhne-li míč rukou mimo brankoviště, následuje
nepřímý kop
- Nesmí vykopávat nebo vyhazovat míč z ruky přes půlící čáru. Ze hry může přes půl po zemi i vzduchem.
11. Brankář uvádí míč do hry rukou nebo nohou ze země z kteréhokoli místa v brankovišti. Po položení míče na hrací plochu a
prvním doteku brankáře (odkopnutí míče), brankáře smí být napadán soupeřem, ale brankář nesmí být faulován.
12. Auty: Vhazují se, vyvádí, kopou
13. Rohové kopy se vykopávají (není povoleno vyvádění)
14. Střídání probíhá hokejovým způsobem a i v průběhu hry. Není nutno čekat na přerušení hry.
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VI. Ekonomická zabezpečení:
Turnaje se účastní družstva ve vlastní režii, před zahájením turnaje zaplatí vedoucí každého zúčastněného družstva nenávratný vklad 1.590,- Kč/
družstvo - platbou na bankovní účet SK BALKAP z.s.: Česká

pošta - 267 150 665 / 0300 (ti co doposud neuhradili
účtem tak platbu provedou v hotovosti před nástupem týmů nejpozději do výkopu tj. 08.45h)
Ceny zajišťuje pořadatel z nenávratného vkladu:
1-3. místo - medaile
1-3. místo - pohár
1- poslední místo - věcná cena
1- poslední místo - diplom
1- poslední místo - sladkost
Nejlepší hráč I. - soška, diplom
(dle hodnocení trenérů – trenéři budou vyhodnocovat vždy po utkání 1 hráče soupeře, kterému dají hlas)
Nejlepší hráč II. - sladkost
(dle hodnocení trenérů – trenéři budou vyhodnocovat vždy po utkání 1 hráče z vlastního týmu)

B. Technická ustanovení
I. Účast na turnaji
Turnaje se mohou zúčastnit hráči narozeni: 1.1.2009 a ml.
II. Povinnosti družstev
Nastoupit včas ke každému utkání podle rozpisu utkání. Nenastoupí-li družstvo včas (do 3min pauzy po ukončení předchozího
utkání) je považováno toto jako porušení pravidel a družstvo soupeře vítězí. Domácí oddíl je uveden v rozpise vlevo.
Hostující družstvo (v rozpise vpravo) se přizpůsobuje barvou dresů družstvu domácímu. V případě shody barev dresů je hostující
družstvo povinno si zajistit rozlišováky (mít vlastní rozlišováky – případně druhou sadu dresů)
III. Občerstvení
Po celou dobu turnaje bude připravena kantýna s občerstvením v areálu sportoviště.
IV. Disciplinární přestupky
Při obdržení žluté karty je hráč vyloučen na 2 minuty a družstvo hraje oslabeno po tuto dobu o jednoho hráče. Po červené kartě je
hráč vyloučen na celý zbytek utkání, ve kterém byl vyloučen a družstvo hraje oslabeno o jednoho hráče po dobu 2 minut.
V. UKONČENÍ NEBO PŘERUŠENÍ TURNAJE
Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit, případně i ukončit turnaj, z důvodu nepřízně klimatických podmínek, či závažného (života
ohrožujícího) zranění hráče, některého z účastnických týmů. Pořadatel startovné nevrací.
VI. Obuv
FOTBALOVÁ OBUV – Turfy – Kopačky - !!! NE KOLÍKY !!!

VII. Pojištění
Turnaj ani jeho účastníci nejsou pojištěni. Každý hráč startuje na vlastní nebezpečí a případné vlastní pojištění, pokud má takové
sjednané.!!! Každý hráč je povinen mít u sebe kartičku nebo kopii kartičky pojišťovny, u které je pojištěn !!!

!!!! UPOZORNĚNÍ: pořadatel si vyhrazuje právo změn, dojde-li k neočekávaným událostem !!!!
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ROZPIS UTKÁNÍ - pro 8.týmů – 15min hra + 3.min přestávka
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