
 
 
 
 
 

 
 
Po roční odmlce si Vás opět dovolujeme oslovit a nabídnout Vaší účast na zimním turnaji, který v zimních 
podmínkách představuje možnost velmi kvalitní přípravy na dobře upravené hrací ploše UMT III.generace. 
 
Jako předešlé roky i v roce 2013 by jsme chtěli uspořádat dva turnaje. Jeden pro oddíly působící v soutěžích OFS a 
druhý pro mužstva hrající v soutěžích SKFS.(skupiny po 6-ti) 
  
Díky finanční podpoře drobných sponzorů můžeme v letošním roce snížit startovné na turnaji na 7500,-Kč !!!! 
(v minulých ročnících bylo 10000,-Kč) 
 

 
Propozice turnaje 
 
Termín:  2.2. – 17.3.2013 (možná úprava podle začátku soutěží) 
Místo konání: Městský stadion SK MARILA Votice,  
Hrací povrch: UMT III. generace  
Vedení turnaje: Bradáč Pavel tel.: 604 481 753 ,  
 Pořadatelskou službu zajišťuje pořádající SK MARILA Votice v počtu min. 2 pořadatelů                               
na zápas, dále klub zajistí vytápěné kabiny a každé mužstvo obdrží občerstvení dle příslušných ustanovení 
soutěžního řádu FA ČR.  
Po celou dobu turnaje bude v provozu restaurace v areálu stadionu.  
Počet startujících mužstev:  
  
Účastníci turnaje: ?????? 
 
Hrací dny:       

1.   2  –  3.      února    2013 
2.   9 -  10.      února    2013 
3. 16 – 17.      února    2013 
4.  23 – 24.     února    2013 
5.   2  –  3.    března    2013 
6.   9 -  10.    března    2013 
7. 16 – 17.    března    2013                       

                                 
termíny se mohou upravit podle přihlášených mužstev 
                                  
Hrací doba: 2 x 45 minut  
 
Začátky zápasů: hrací den sobota,neděle,11:00,13:00,15:00, hod,  
Vklad: 7500,- (jedno utkání 1250,-kč)  splatných takto – hotově při rozlosování turnaje  (každý účastník odehraje 
minimálně 6 utkání !!!) 
Zvláštní povinnost:  
Každé mužstvo při rozlosování turnaje dodá písemně barvy min.dvou sad dresů ve kterých absolvuje turnaj a při 
losování bude rozhodnuto ředitelstvím turnaje v jakých dresech to, které mužstvo nastoupí.  
Každý oddíl nahlásí telefonické nebo jiné rychlé spojení na svého zástupce.  
Losování: pátek 11.1.2013 v 18.00 hod v Hospodě Na Hřišti za přítomnosti vedoucích mužstev. Pořádající oddíl si 
vyhrazuje právo nasazení vlastního mužstva.  

Hrací systém: DVĚ SKUPINY  po 6 - Po konečném umístění ve skupinách se bude hrát systémem „první z červené skupiny 
proti prvnímu z modré skupiny . 
Podle stejného vzorce budou hrát i ostatní mužstva,.viz…2-2 , 3-3 ,4-4…………o konečné celkové umístění.(Je možná změna 
hracího plánu dle počtu účastníků) 
 
Protesty: do 15 min. po ukončení utkání s vkladem 200,-Kč řediteli turnaje. V případě oprávněného protestu bude 
vklad vrácen. Jinak propadá ve prospěch pořadatele. 



NELZE podávat protest proti výkonu rozhodčích ( soutěžní řád FA ČR).  
Tresty: veškerá vyloučení budou řádně projednána DK OFS event. jinou disciplinární komisí dle příslušnosti 
mužstva.  
Zákazy: v rámci nařízení FA ČR je zakázáno používat obuv s vyměnitelnými kolíky!!!  
Ceny:  
1. místo pohár , 2. místo pohár, 3. místo pohár 
 
Rozhodčí:  
Na každý hrací den budou obsazovacím příslušným úsekem Komise rozhodčích delegován 1 rozhodčí. 
AR si zajistí hrající mužstva.  Při každém utkání bude vyhotoven Zápis o utkání, za který zodpovídá konkrétní 
rozhodčí. Rozpis konkrétních zápasů bude KR OFS předán po rozlosování turnaje.  
 
 
Odměna rozhodčím:  
Hlavní rozhodčí 150,-Kč/zápas + cestovné 100,-Kč/den  
 
Informace o turnaji:  
Veškeré informace, jako výsledky zápasů, střelci a případné změny či sdělení ředitelství turnaje budou pravidelně  
aktualizovány na webové stránce SK MARILA Votice na internetové adrese:http://skvotice.cz/ 
a také na vývěsce umístněné ve vestibulu šaten na stadionu.  
 
Další ustanovení: Nedostaví-li se mužstvo na zápas, bude mu udělena pokuta ve výši   
2000,-Kč a kontumace 0:3. Mužstvu, které se na toto utkání dostaví, bude  
vyplacena částka   1000,-Kč 
 
 
Zvláštní ustanovení:  
Náhradní termín pro utkání, která se neuskutečnila z důvodu kolize utkání,nebo z důvodů vyšší moci (extrémně 
nízké teploty, extrémní množství sněhu atd.) bude vždy určen po dohodě takto postihnutých 
mužstev s organizátorem turnaje.  
 
 
 
Ve Voticích dne 14.10.2012  
 
Ředitel turnaje:  Bradáč Pavel 


