Orelský turnaj v malé kopané Chřibská 28.5.2016
Orelský turnaj v malé kopané Chřibská 28.5.2016 - proposice:
Pro orelská družstva je turnaj kvalifikací na finálový turnaj v Moutnici 25.6.2016 dle posledního odstavce přílohy č. 1 Soutěžního řádu Orla - tato kvalifikace není nutnou podmínkou účasti na finálovém turnaji, ale za podmínky účasti aspoň 3 orelských družstev zakládá postup nárok na příspěvek na cestu dle čl. X.(9) Soutěžního řádu
Pořadatel Orel jednota Chřibská, IČO 65650638: Ota Šafránek, Horní Chřibská 35, 407 44; tel. 412381266, 720423842, martinasaf@seznam.cz .
Ředitel turnaje: br. Ota Šafránek, kontakty – viz pořadatel.
Odvolací komise: ředitel turnaje, zástupce župní tělovýchovné rady, 1 zástupce zvolený ze zúčastněných výprav. V případě potřeby bude doplněno dalšími zástupci zúčastněných výprav.
Časový pořad: Zahájení: 10:00.  Ukončení dle počtu účastníků, nejpozději kolem 16 hodin.
Místo konání:  Chřibská - hřiště u školy 
Účastníci: kategorie a složení družstev: 4+1(+do 7 náhradníků) bez omezení a rozlišení věku a pohlaví jakékoli výkonnosti, není ovšem určeno pro zcela zašlápnutelné děti. Otevřeno i pro nečleny, do kvalifikace se ovšem započítávají a postoupit na finálový turnaj mohou jen družstva složená jen z členů Orla, která se vyplněním příslušné přihlášky zaváží v případě postupu účastnit finálového turnaje. Turnaj je prvořadě zamýšlen pro normální lidi, kteří se rádi setkají a rádi si zahrají. 
Pravidla: Hraje se na umělém povrchu: je třeba vhodná sportovní obuv bez špuntů! Hraje se podle pravidel futsalu. Výtah přiložen, celé na požádání. Protesty se podávají s vkladem 500 Kč do 5 minut po skončení předmětného závodu či utkání, po podání protestu jsou všechny výpravy o tomto informovány, všem zúčastněným je dána možnost se vyjádřit ke sporu, rozhodování se nemůže účastnit ten, který je zapojen ve sporu, odvolací komise rozhodne a sdělí ústně konečné rozhodnutí, informace o rozhodnutí je zapsána.
Odpovědnost za škody: Účastníci se účastní na vlastní nebezpečí, odpovídají za škody, které způsobí nepatřičným jednáním. Odpovědný vedoucí výpravy odpovídá za správnost na soupisce uvedených údajů a za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva.
Dopravní informace:  V sobotu nejbližší použitelná autobusová zastávka Chřibská,,nám.
Ubytování: V případě potřeby přenocování poradí a pomůže ředitel turnaje (Řešit včas!).
Strava je věcí účastníků, možnost nákupu v místě.
Startovné: 100 Kč/družstvo, orelská družstva jen nebo z většiny ze členů Orla zdarma.
Přihlášky: (formuláře jsou součástí těchto propozic) do 18.5.2016 na zupa.sv.zdislavy@orel.cz , příp. Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily. V případě, že stavíte více družstev, rozepište, prosím, do příslušného počtu přihlášek.
Prohlášení o použití osobních údajů: S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pořadatelé turnaje prohlašují, že osobní údaje uvedené na soupisce budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení turnaje. 
Proposice sestavil 30.12.2015 Vít Jůza, koordinátor kvalifikační oblasti.  






Orelský turnaj v malé kopané Chřibská 28.5.2016 bez rozlišení věku od 10 hodin hřiště u školy. Přihlášky do 18.5.2016 na zupa.sv.zdislavy@orel.cz , Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 732943265. (finále 25.6.Moutnice) Proposice s formuláři přihlášek na web.quick.cz/orel.zupa.sv.zdislavy .
 


Přihláška
Akce
Orelský turnaj v malé kopané Chřibská 28.5.2016 - kvalifikace
Adresát
do 18.5.2016 na zupa.sv.zdislavy@orel.cz , příp. Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily.

Za organizaci: název (jméno):.…………………………………………
Kontaktní adresa, telefon, mobil, e-mail: ……………………………
…………………………….…………………………………………… 
Příjmení a jméno
datum narození
číslo orel. průkazu
pozn.











































Doprovod
Písmenem „C“ označte kapitána družstva.
Přihlašujeme se na Orelský turnaj v malé kopané Chřibská 28.5.2016. Přijímáme všechny podmínky turnaje podle jeho proposic. Potvrzujeme, že uvedení hráči jsou členy Orla a že v případě postupu se zúčastníme finálového turnaje v Moutnicích 25.6.2016.
Jméno a příjmení, funkce, datum, podpis, razítko (v případě zaslání e-mailem bez podpisu a razítka):



Potvrzení údajů na začátku turnaje: 
	Potvrzuji a odpovídám za správnost uvedených údajů, odpovídám za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva.

Odpovědný vedoucí výpravy: Jméno a příjmení, podpis: 
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Doprovod
Písmenem „C“ označte kapitána družstva.
Přihlašujeme se na Orelský turnaj v malé kopané Chřibská 28.5.2016. Přijímáme všechny podmínky turnaje podle jeho proposic. 

Jméno a příjmení, funkce, datum, podpis, razítko (v případě zaslání e-mailem bez podpisu a razítka):




Potvrzení údajů na začátku turnaje: 
	Potvrzuji a odpovídám za správnost uvedených údajů, odpovídám za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva.

Odpovědný vedoucí výpravy: Jméno a příjmení, podpis: 

Stručný výtah z pravidel futsalu

V tabulkách rozhoduje: 
1. Počet bodů (za vítězství 3 body, remíza 1)
2. Vzájemný zápas, resp. tabulka vzájemných zápasů bodově rovných týmů (pak pro tuto tabulku platí opět stejná pravidla jako pro tabulku celé skupiny).
3. Brankový rozdíl ze všech utkání. 
4. Větší počet vstřelených branek.
-	Dodatečný penaltový rozstřel.

Zahájení hry na začátku a po dosažení branky: Výkopem na polovinu soupeře!

Doba trvání hry: Dle počtu mužstev, nejvíc 2x20min. čistého času s 15 minutovou přestávkou a právem každého družstva v každém poločase na oddechový čas 1 min. 
Střídání hráčů: Počet střídání během hry není omezen. Hráč, který byl vystřídán, se může vrátit na hřiště jako náhradník za jiného hráče. Střídá se tzv. "letmým" způsobem. 
Dosažení branky: Branky nelze dosáhnout přímo z autového kopu, rukou, přímo z nepřímého volného kopu, přímo z výhozu brankáře. Vlastní branky nelze dosáhnout ze žádné "standardní" situace (autový, rohový, volný přímý nebo nepřímý kop). V tom případě se zahrává rohový kop. V případě výhozu od branky, který skončí ve vlastní brance, záleží na tom, opustil-li míč pokutové území. Pokud ano, zahrává se rohový kop, pokud ne, opakuje se výhoz. Branky lze dosáhnout přímou střelou z vlastní poloviny hřiště!
Vyloučení hráče: Dojde-li k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry. Jeho družstvo pokračuje ve hře po dobu dvou minut oslabeno o jednoho hráče, pokud v této době neinkasuje branku. Po dvou minutách či po obdržení branky smí postižené družstvo doplnit počet hráčů na hrací ploše některým náhradníkem.
Autové kopy se zahrávají kopem. 
Výhoz brankáře: Přestřelí-li útočící družstvo dozadu mimo branku, zahajuje znova hru brankář výhozem, míč je ve hře, když opustí pokutové území. Může vyhodit i přes polovinu.
Zákaz skluzu: Ve futsalu se nesmí používat skluz. Pokud je skluz veden do souboje s protihráčem, trestá se volným přímým kopem. Pokud je při tom protihráč nebezpečně ohrožen, trestá se navíc napomenutím. Pokud dojde k přímému zasažení protihráče, trestá se vyloučením. Brankáři ve vlastním pokutovém území je povoleno hrát skluzem i při souboji o míč za předpokladu, že si nepočíná nebezpečně vůči protihráči. 
Volným nepřímým kopem je trestáno družstvo,  jehož brankář:
1. Ovládá míč (má jej pod kontrolou) na vlastní polovině hrací plochy déle než 4 vteřiny. 
2. Rukama se dotkne míče, který mu byl úmyslně přihrán hráčem jeho družstva a to částí nohy od kolene níže (týká se i autového kopu). 
3. Znovu zahraje míčem, který měl předtím ve své moci a rozehrál ho svým spoluhráčům, aniž by míč mezi tím opustil jeho vlastní polovinu hrací plochy nebo se jej dotkl protihráč (týká se i autového kopu zahraného brankářem.).


