PRAVIDLA A PROPOZICE MEZINÁRODNÍ TURNAJ PRAGACUP
Areál: Sportovní areál Hamr Braník, ulice Vltavanů 1542, Praha 4 .
Systém turnaje: 4 skupiny po 6-ti týmech, do pavouka play-off postupují z každé skupiny první 4 týmy.
Akumulovaný faul: Fauly se nenačítají, nezapočítává se
Dvojí hraní s brankářem: Povoleno neomezeně
Hrací doba: všechny zápasy 1×12 min.
Počet hráčů: 4+1 hokejové střídání.
Čekací doba: Čekací doba není žádná! Mužstvo, které se k utkání nedostaví dle rozpisu, prohrává kontumačně
0:5
Bodování: Výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů.
Postupový klíč: 1. počet bodů, 2. vzájemný zápasy, 3. rozdíl ve skóre, 4. počet vstřelených gólů. Mají-li tři nebo
více mužstev na konci skupiny stejný počet bodů i ve vzájemných utkáních, rozhoduje minitabulka mezi těmito
3 a více týmy.
Play-off: Klasický model pavouka osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, o 3.místo, finále. O 5. až 24. místo se
nehraje.
Pokutový rozstřel: V případě nerozhodného výsledku v zápase play-off, los určí tým, který začíná zahrávat
pokutové kopy, o postupujícím rozhoduje střelba ze značky pokutového kopu (3 hráči na každé straně). Pokud
je i nadále stav nerozhodný, pokračuje se v „náhlé smrti“ až do rozhodnutí. Brankář se smí při PK pohybovat jen
po čáře. První tři kopy musí provést různí hráči, poté bez omezení.
Výstroj: Jednotné dresy (mimo brankáře), sálovky nebo botasky se světlou podrážkou.
Turfy jsou přísně zakázané! S jinou obuví nebude hráč připuštěn ke hře, kontrolují rozhodčí. Hráč nesmí mít
na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho samotného (přívěsky, náušnice, prsteny, atd.)
Požadována je pouze sada jednotných dresů s čísly. Chrániče ani stulpny nejsou povinné. V případě shody
dresů, budou připraveny rozlišováky.
Rozhodčí: Zajištěno 5 futsalových rozhodčích s licencí, kteří se budou střídat ve 4 halách.
Brankář: Rozehrává výhozem nebo výkopem, může i přes polovinu hřiště, přímo z výhozu nesmí brankář
dosáhnout branky, ani když se míč dotkl země. Malá domů, chycení míče do ruky po nahrávce spoluhráče se
nesmí, trestáno nepřímým volným kopem z PK.
Střídání: Hokejové střídání, uskutečňuje se u půlící čáry, výměnu brankáře lze uskutečnit jen tehdy, když je míč
mimo hru a musí se oznámit rozhodčímu.
Rozehrávání: Aut a roh se rozehrává z pomezní čáry (do 4 vteřin) kopem ze země, míč musí stát v klidu na
lajně. Vzdálenost všech hráčů soupeře od míče při autovém, rohovém, přímém i nepřímém kopu jsou
minimálně 3 metry.
Skluz: Pokud není skluz nasazen přímo do souboje proti soupeři, netrestá se. Záleží na posouzení rozhodčího.
Musí být zřejmé, že hráč nemůže svým zákrokem nikoho ohrozit. Pokud jde hráč skluzem do přímého souboje
se soupeřem, kterému – byť čistě – odebere míč, jedná se o přestupek a rozhodčí ho potrestá volným přímým
kopem (nebo penaltou) a žlutou kartou. Pokud dojde k tomu, že hráč skluzem fauluje, tedy při odebírání míče
soupeře zasáhne, je opět nařízen volný přímý kop (penalta) a hráč je vyloučen.
Vyloučení: Dojde-li k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry, ale musí se neprodleně
odebrat pryč z hrací plochy. Jeho družstvo pokračuje ve hře po dobu 3 minut oslabeno o jednoho hráče, pokud
v této době neinkasuje branku. Po 3 minutách či po obdržení branky smí postižené družstvo doplnit počet
hráčů na hrací ploše náhradníkem. Hráč, který v zápase obdrží červenou kartu, může nastoupit v následujícím
zápase.
Ostatní: Vstup divákům pouze po přezutí, možnost si na recepci zakoupit návleky. Turnaj není pojištěn! Každý
hráč, který nastoupí v turnaji, startuje na vlastní nebezpečí, což potvrzuje vedoucí každého mužstva podpisem
na soupisce při prezentaci týmů. Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické
připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj. Pořadatel rovněž nezodpovídá za případné hmotné ztráty, není
zodpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou vzniklou škodu účastí v turnaji nebo jeho sledováním.
Jakákoliv způsobená škoda v zázemí haly bude vymáhána po konkrétním týmu v plné výši. Pořadatel turnaje si
vyhrazuje právo omezit start na turnaji hráči, který se bude chovat vůči ostatním velmi hrubým nesportovním
chováním. Každý hráč však může startovat na tomto turnaji pouze za jedno mužstvo! Hlavní organizátor turnaje
se vyhrazuje právo, rozhodnout ve všech sporných situacích. S tím, že si chceme všichni zahrát a pobavit se.

