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HRY VIII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2017

Fotbal
1. Pořadatel:

Jihomoravský krajský fotbalový svaz

2. Místo soutěže:

Stadion SK Řečkovice
Stadion FC Medlánky
Stadion TJ Start Brno

3. Kategorie
4. Kontakt:

U14 – chlapci roč. nar. 2003 a mladší
Stanislav Schwarz, tel. 734 447 990
e-mail: schwarzstanislav@seznam.cz

A/ Všeobecná ustanovení
Termín:

24.6. – 28.6. 2017

Místo:

Stadion
Stadion
Stadion
Finále:

Kategorie:

U14 – chlapci, ročník narození 2003 a mladší

– SK.Řečkovice
– FC Medlánky
– TJ Start Brno
- SK. Řečkovice

Počet startujících: 14 výběrů krajů a 18 hráčů 3 trenéři
Ředitel soutěže:

Stanislav Schwarz 734447990
schwarzstanislav@seznam.cz

rozhodčí:

Deleguje KR JmKFS

Technická porada: 24.6.2017 v 21:00 hod v olympijském domě
Losování:

Proběhne v rámci podzimní porady KM a PTM FAČR

Informace:

Veškeré informace podá ředitel turnaje
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B/ Technická ustanovení
Pravidla:

Hraje se dle platných pravidel fotbalu

Hrací systém: 4 skupiny
Podle daného klíče postoupí 8 nejlepších do ČF – play off
Klíč:
Čtyřčlenné skupiny – postupuje 1.a 2. tým v pořadí
Tříčlenné skupiny – přímo postupuje 1. tým, druhý a třetí sehrají
utkání o postup do ČF
Doba hry
Určení pořadí
ve skupině

2 x 25 minut
1.
2.
3.
4.
5.

počet bodů
vzájemné utkání
větší počet vstřelených branek
brankový rozdíl
v případě rovnosti bodů tří a více týmů – minitabulka
vzájemných utkání – porovnání dle bodů 1-4
6. při nerozhodném výsledku ve skupině – 3 PK jako pomocné
kritérium pro určení pořadí ve skupině

Určení vítěze
utkání v play
off

V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje – o vítězi
rozhodne střelba pokutových kopů. Nejprve 5 na každé straně,
pokud nebude rozhodnuto, pokračuje se po jednom kopu na každé
straně do rozhodnutí. Ke střelbě nemohou do vyčerpání všech
hráčů, nastoupit hráči, kteří již pokutový kop zahrávali

Námitky:

Do 15 min po ukončení utkání k řediteli soutěže s vkladem 500 Kč

Míče:

Adidas nebo Puma

Časový
program:

Neděle 25. 6. – utkání ve skupinách
Pondělí 26. 6. – utkání ve skupinách + utkání o ČF
Úterý 27. 6. – čtvrtfinále a semifinále a o umístění 9.-14.
středa 28.6. – 3.-8. místo,
- finále
První utkání každý hrací den v 10.00 h
Ostatní utkání dle rozpisu

Upozornění:

Řídící orgán turnaje si vyhrazuje právo změny programu
a v případě nepříznivého počasí přemístění zápasů na hřiště s UMT

