Bezkontaktný futbal – súťaž družstiev, 2. máj 2015
Súťaž sa uskutoční v sobotu 2. mája 2015 o 14.00 hod.
v priestore pri tzv. zavretej ceste v Necpaloch.

Pravidlá súťaže
DRUŽSTVÁ:
šesťčlenné, môžu byť aj miešané (muži, ženy, starci, deti )
PRAVIDLÁ:
1. Zaregistrovať sa najneskôr 30 min. pred zahájením turnaja
2. Pri registrácii uviesť názov družstva a meno kapitána
3. Družstvá musia byť minimálne šesťčlenné, pričom môžu byť nahlásení aj náhradníci –
maximálne traja
4. Zápas sa hrá na 2 x 10 min., pričom družstvá si v polovici zápasu vymenia strany
5. Zápas sa hrá na hrubý čas bez nadstavovania
6. V prípade mimoriadnej situácie rozhodca čas zastaví pričom zjavne na to hráčov upozorní
7. Pred zápasom sa hráči ustroja do pripravených rovnošiat (vesty budú k dispozícii)
8. Zápas začína vhodením lopty rozhodcom do stredu ihriska
9. Hráči sa trvale držia oboma rukami trubky vo vymedzenom priestore
10. Pokiaľ lopta opustí ihrisko (out) – hra začína od brankára protihráčov
11. Pokiaľ družstvo bojuje nedovoleným spôsobom (napr. zdržuje...) rozhodca odoberie loptu a dá
ju protihráčom (brankárovi)
BODOVANIE:
turnaj sa hrá systémom každý s každým
za víťazstvo družstvo získava 3 body
za remízu 1 bod
za prehru 0 bodov
zároveň sa vedie evidencia o strelených a inkasovaných góloch
pri zhode bodov rozhoduje:
rozdiel gólov
počet strelených gólov
do semifinále postupujú prvé štyri družstvá
v boji o finále sa stretne prvý so štvrtým a druhý s tretím
víťazi hrajú finále, porazení o tretie miesto
v prípade remízy sa zápasy predlžujú systémom „RÝCHLA SMRŤ“
PRIHLÁSENIE:
Do súťaže je možné prihlásiť sa
Telefonicky – 0903 469 806 Peter Petráš alebo 0905 683 779 Kvetoslava Ďurčová
Elektronicky – vyplnením elektronickej prihlášky na adrese http://goo.gl/forms/8dXAupvSyL,
odkaz na prihlášku nájdete aj na stránke www.necpalypd.sk/vyr660sutaze.html
Vyplnením prihlášky a zaslaním na adresu necpaly660@gmail.com, alebo poštou na adresu
Peter Petráš, Poľná 33, 971 01 Prievidza

Hrací plán ihriska

