NEJEN ZKOUMÁME A VYVÍJÍME,
ALE I SPORTUJEME :)

FUTSAL
III. ro ník futsalového turnaje po ádaný rmou VÚTS, a.s.

POZVÁNKA
Zveme na e obchodní partnery na
III. ro ník futsalového turnaje

KDY
Sobota

3.12.
2016

PRVNÍ ZÁPAS

od 9:15 hod.
P EDPOKLÁDANÁ
DOBA TRVÁNÍ

9:00 - 18:00 hod.

 AMF REECE Prost jov
 BÜHLER MOTOR Hradec Králové
 CONTINENTAL AUTOMOTIVE Ji ín
 DENCO HAPPEL Liberec
 KNORR-BREMSE Liberec
 LASVIT Nový Bor
 MAGNA EXTERIORS Liberec
 SAINT GOBAIN ADFORS Litomy l
 SITEC Industrietechnologie GmbH Chemnitz
 TENNECO MONROE Hodkovice nad Mohelkou

KDE
LIBEREC

 TI AUTOMOTIVE Liberec
 TOS Varnsdorf
 TRUMPF Liberec

sportovní hala TUL

Na Bohdalci 715/30

Bühler

Motor

Prosíme o potvrzení Va í ú asti nejdéle do 18.11.2016
na e-mail: vit.kirschner@vuts.cz nebo na tel: 725 662 470

Bühler
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NADSTAVBOVÁ
ÁST

Hrací as 1 x 10 min. (2 skupiny)
Zápas za íná a kon í hvizdem rozhod ího / asomírou
Po et hrá na h i ti je 4 + 1.
Minimáln 3 + 1.
Po et st ídajících hrá není omezen.
St ídání probíhá ve vymezeném prostoru za autovou arou.
Hraje se dle platných pravidel futsalu: (pro p ipomenutí ní e jsou základní
pravidla)
- auty se kopají
- branká m e vyhazovat p es p l
- gól vst elený p es p lku h i t platí
- branká se m e zapojit do rozehrávky pouze
jednou do p eru ení hry
- pravidlo malé dom je v platnosti
- branká hraje rukama pouze ve výse i pro házenou
- auty a rohy se musí rozehrát do 5 sekund.
Jinak se to bere za zdr ování a rozehrává soupe
od vlastní brány
Skluzy jsou zakázány. V p ípad poru ení - 2 minutový trest.
P i hrubém faulu a nesportovním chování (dohadování s rozhod ím, atd.)
p ichází 2 minutový trest.
O po adí ve skupin rozhoduje:
1. v t í po et bod
2. vzájemné utkání
3. v t í rozdíl branek
4. v t í po et vst elených branek
5. penalty

Hrací as 1 x 12 min.
 Do nadstavbové vy azovací ásti postupují první 4 týmy ze skupiny.


