XXVI. SETKÁNÍ MĚST A OBCÍ
SE SPOLEČNÝM NÁZVEM BŘEZOVÁ – BREZOVÁ
28. ČERVENCE 2018
BŘEZOVÁ U VÍTKOVA

Registrační formulář k turnaji
FOTBALISTÉ
Vyplněný a podepsaný originál této přihlášky prosím předejte nejpozději
09. července 2018 na váš Obecní/Městský úřad.
Níže uvedené objednávané požadavky je nutno brát jako závazné, neboť
budou následně vyfakturovány.
V případě, že budete požadovat do konání akce jejich navýšení, lze je sjednat
individuálně nejpozději 16. července 2018 na e-mailu
asistentka@obec-brezova.cz nebo na telefonu 605 880 305 – Soňa Janečková.
Z organizačních důvodů nebude brán zřetel na odhlášky objednané stravy i
ubytování po 16. 07. 2018. Děkujeme za pochopení.
Přihláška na fotbalový turnaj
Oddíl:
Vedoucí oddílu (kontakt. osoba):
Kontakty:
tel:

e-mail:

Objednávka stravování
Snídaně 50,-Kč/osoba

Oběd 100,-Kč/osoba

NELZE OBJEDNAT

NELZE OBJEDNAT

Pátek 27. 07. 2018
Sobota 28. 07. 2018
Neděle 29. 07. 2018

Počet:
Počet:

Počet:

NELZE OBJEDNAT

Večeře 80,-Kč/osoba
Počet:
Počet:

NELZE OBJEDNAT

Objednávka ubytování
Z pátku 27. 07. na
sobotu 28. 07.
Sobota 28. 07. 2018

Ubytování (Opava nebo Kajlovec, cena cca 350,-Kč/osoba)

Počet:

Ubytování (Opava nebo Kajlovec, cena cca 350,-Kč/osoba)

Počet:

Za fotbalový oddíl:

______________________________
podpis kontaktní (odpovědné) osoby

XXVI. SETKÁNÍ MĚST A OBCÍ
SE SPOLEČNÝM NÁZVEM BŘEZOVÁ – BREZOVÁ
28. ČERVENCE 2018
BŘEZOVÁ U VÍTKOVA

Propozice fotbalového turnaje

Hrací systém
Fotbalový turnaj se uskuteční na fotbalovém hřišti v Březové u Vítkova.
Přihlášena mužstva budou rozlosována do dvou skupin. Ve skupině „A“ bude nasazená
domácí Březová u Vítkova. Ve skupině „B“ bude nasazen loňský poražený finalista
Březová nad Svitavou. Ve skupinách se mužstva utkají systémem každý s každým.
Mužstva, která se ve skupině umístí na 2. místě se utkají o celkové 3. místo a vítězové
skupin se utkají ve finále. Utkání ve skupinách se budou hrát 2 x 15 minut. Finále a
zápas o 3. místo se bude hrát 2 x 20 minut. Všechna utkání se hrají podle pravidel
fotbalu a soutěžního řádu a budou je řídit delegovaní rozhodčí OFS Opava.

Hodnocení výsledků
Za vítězství v utkání jsou 3 body, za nerozhodný výsledek 1 bod. Vítězem skupiny
je mužstvo, které dosáhne největšího počtu bodů. Pokud mají 2 nebo více mužstev
stejný počet, rozhoduje o pořadí ve skupině větší počet bodů ze vzájemných utkání,
jestliže je stejný rozhoduje rozdíl skóre vstřelených a obdržených branek. Pokud ani
tyto kritéria nedovolují stanovit pořadí, rozhoduje větší počet vstřelených branek
ve všech zápasech ve skupině. Zápasy o 3. místo a finále se hrají na vítěze střetnutí.
V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje a uskuteční se 5 pokutových
kopů a dále až do určení vítěze.

Případné změny se budou odvíjet od počtu oddílů a budete o nich informováni
přímo na akci.

