Pravidlá futbalového turnaja ŠUFUT 2018,
Necpaly, 5. máj 2018 o 15.00, 4. ročník
Hrá prvých osem VOPRED prihlásených družstiev po šesť hráčov.
Prihlasovanie – mailom na necpaly660@gmail.com alebo na tel.č. 0905 683 779
1. - Družstvá sa v deň súťaže prihlásia pri registrácii aspoň 30 min. pred začatím turnaja, t.j. o 14.30
2. - pri prihlasovaní treba uviesť názov družstva a meno kapitána, zároveň podpísať súhlas, že hráči
hrajú na vlastnú zodpovednosť
3. - družstvá musia byť minimálne šesťčlenné
4. - môžu (nemusia) byť nahlásení aj náhradníci - maximálne traja
5. - pred zápasom sa hráči ustroja do pripravených rovnošiat (vesty), príp. vlastné tímové tričká
6. - zápas sa hrá na 2 x 6 min., pričom družstvá si v polovici zápasu vymenia strany
7. - v prípade mimoriadnej situácie rozhodca čas zastaví, pričom zjavne na to hráčov upozorní
8. - zápas sa hrá na hrubý čas bez nadstavovania
9. - zápas začína vhodením lopty rozhodcom do stredu ihriska
10. - hráči sa trvale držia oboma rukami rúry vo vymedzenom priestore
11. - pokiaľ lopta opustí ihrisko (out) - hra začína od brankára súpera
12. - pokiaľ družstvo bojuje nedovoleným spôsobom (napr. zdržuje, fyzicky útočí a pod. .....)
rozhodca odoberie loptu a dá ju protihráčom (brankárovi), príp. udelí žltú/červenú kartu
13. - za nedovolený spôsob hry sa považuje aj zavesenie za ruky a „podlezenie“ rúry s úmyslom
dosiahnuť nohami čo najďalej. Hráč musí pri hre stáť, v opačnom prípade je upozornený a pri
opakovanom porušení tohto pravidla bude hráč vylúčený a mužstvo bude hrať oslabené!
14. Nie je dovolený fyzický kontakt hráčov!!!
15. Všetky pravidlá sa musia rešpektovať z hľadiska bezpečnosti hry a fair-play
SYSTÉM HRY
- z každého stretnutia dvoch mužstiev postupuje víťazné družstvo do ďalšieho kola
(semifinále, finále)
- víťaz získava Putovný pohár a všetci hráči sú odmenení medailami a vecnými cenami
(víťazi - 1. ročník – FC Bastila, 2. ročník Best Pub, 3. ročník FC Bastila),
Ihrisko a rozmiestnenie hráčov

Spôsob hry

Foto z vlaňajšieho ročníka tu www.necpalypd.sk/udalosti/17_8_sufut3.html

