TJ SOKOL Městečko Trnávka
a Obec Městečko Trnávka
ve spolupráci s Městem Moravská Třebová
pořádají pod záštitou starosty Moravské Třebové JUDr. Miloše Izáka

dvoudenní mezinárodní fotbalový turnaj starších přípravek U11

MĚSTEČKO TRNÁVKA CUP 2014
VII. ROČNÍK

Pořadatel:

21. - 22. 6. 2014

TJ Sokol Městečko Trnávka a Obec Městečko Trnávka
ve spolupráci s Městem Moravská Třebová

Termín:

sobota 21.6. a neděle 22.6. 2014

Místo :

fotbalové hřiště TJ Sokol Městečko Trnávka

Informace:

telefonicky Jaroslav Žouželka 736 609 219
e-mail: zouzelka.jaroslav@seznam.cz
uzávěrka přihlášek do 31.3. 2014 !!

Účastníci turnaje: 21 mužstev v kategorii starší přípravky U-11 nar. po 1.1. 2003
a mladší
(nutné s sebou reg. průkazy nebo průkaz zdravotní pojišťovny)
soupiska max. počet 12 hráčů

Začátek:

sobota 21.6. 2014– prezentace 7.30 – 8.30 hod.
slavnostní zahájení turnaje v 9.00 hod.

Závěr:

neděle 22.6. 2014 cca 17,00 hod.

Startovné:

partnerská města Vlaardingen,Staufenberg a Banská Štiavnica
NEPLATÍ !! Ostatní přihlášené týmy 2300,-Kč.

Hrací systém:

21 mužstev rozlosovaných do 3 základních skupin, kde hraje každý
s každým.Do čtvrtfinále postupují :
- z každé skupiny 1. a 2.,kteří jsou nasazeni podle bodů a skóre.
- 2 nejlepší týmy z 3.míst opět jsou nasazeni podle bodů a skóre.
Týmy umístěné na 9.-16.místě hrají malé čtvrtfinále,semifinále a
finále
Zbývající týmy na 17.-21.místě sehrají ve skupině utkání každý s
každým o konečné pořadí.

Pravidla:

hraje se podle pravidel fotbalu FAČR, počet hráčů na hřišti 5 + 1,
hrací doba – ve skupinách 2 x 12 min, čtvrtfinále,semifinále,o 3.-4.
místo a finále 2 x 15 min. Hraje se míčem velikost 4,rozměry
branek 2 x 5 m. Střídání hokejovým způsobem bez přerušení hry.
Výstroj dle soutěžního řádu,v případě porušení nebude hráč
Připuštěn ke hře !!

Ceny:

poháry pro mužstva na 1.-8.místě, ostatní diplomy
a drobné ceny, které obdrží rovněž nejlepší hráč, střelec
a brankář turnaje.Všichni hráči obdrží medaile!

Rozhodčí:

KFS Pardubice a OFS Svitavy

Program turnaje :
7.30 – 8.30 sraz a prezentace mužstev na fotbalovém

sobota 21.6. 2014

hřišti
9.00

slavnostní zahájení turnaje,hymny,
nástup mužstev v DRESECH

9.20 – 18.00 zápasy ve skupinách
18.00-19.00 večeře, ubytování
19.30-23.00 zábavný večer s diskotékou Martina Friedla,
s moderátorem Láďou Sovětem

neděle 22.6. 2014

Stravování:

8.30

zápasy ve skupinách

11.00

čtvrtfinále, zápasy o umístění

13.00

semifinále, zápasy o umístění

16.00

utkání o třetí místo

16.30

finále

17.15

slavnostní zakončení turnaje

možnost objednání snídaní, obědů a večeří ve Školní jídelně v
Městečku Trnávce tel. 461 329 190

Ubytování:

Základní škola Městečko Trnávka cena: 25,-- Kč/ 1 osoba,
sportovní hala
Internát Moravská Třebová – cena cca 250,- kč

Těšíme se na Vaši účast.
Jaroslav Žouželka

Vlastimil Stenzl

Miloš Izák

ředitel turnaje

starosta

starosta města

zouzelka.jaroslav@seznam.cz

TJ Sokol Městečko Trnávka

Moravská Třebová

Městečko Trnávka 31.1.2014

