Pravidla turnaje
Prague Strahov Cup 2019
Organizátor turnaje: I.S.C. Sports s.r.o.+ Sdružení pro podporu sportu
Místo konání turnaje: Praha
Datum konání turnaje: 08-09/06/2019
1. Pravidla. Veškeré zápasy budou hrány v souladu s herním právem, jak bylo stanoveno
radou FAČR.
Organizační klub, viz výše, získal nutné povolení k pořádaní turnaje od FAČR
Organizační klub sestaví organizační komité (komité turnaje), které bude zodpovědné
za veškeré záležitosti spojené se soutěží.
2. Rozhodčí. Veškeré zápasy budou řízeny rozhodčími jež jsou členy FAČR.. Každý
tým musí určit jednu osobu jako čárového rozhodčí.
3. Týmy. Oprávnění účastnit se turnaje mají týmy schválené svými národními fotbalovými
asociacemi.
4. Týmový vedoucí. Každý tým musí být doprovázen dospělým (nad 18 let). Jméno ,
adresa a datum narození tohoto dospělého musí být jasně vytištěno na jeho registračním
listu. Tento dospělý bude považován za vedoucího týmu a bude zodpovědný za
chování svých hráčů, na hřišti i mimo hřiště. Bude zodpovědný za všechny aktivity
týmu v rámci sportovního komplexu i v rámci dalších zařízení zpřístupněných týmu.
5. Věkové kategorie/povolení.
U19 - chlapci narození po 01.01.00
U17 - chlapci narození po 01.01.02
U16 - chlapci narození po 01.01.03
U15 - chlapci narození po 01.01.04
U14 - chlapci narození po 01.01.05
U13 - chlapci narození po 01.01.06
U12 - chlapci narození po 01.01.07
U11 - chlapci narození po 01.01.08
Kvůli různým nejzazším termínům – stanoveným národními fotbalovými asociacemi
pro různé věkové kategorie, udělil organizátor turnaje povolení pro tyto týmy:
Itálie (U19) 5 hráčů narozených po 01.01.99,, všechny hráče narozené po 01.01.99
Švýcarsko (U19) a všechny hráče narozené po 01.01.99 USA (U19).
Týmy z Dánska (všechny Cat.) pro 2 hráče narozené po 01.10 v daném roce Cat.
Kontrola věku. Vedoucí týmu musí před zahájením turnaje odevzdat turnajovému komité
registrační list s plným jménem, datem narození a číslem dresu každého hráče ze
svého týmu. Všichni hráči musí mít s sebou průkaz své totožnosti a věku, aby se byli
schopni kdykoliv na požádání prokázat.
6. Délka hrací doby:
Kategorie:

Kvalifikační kola

Finále

U19/U17/U16
U15/U14/U13/U12/U11/

2 x 20 min.
2 x 15 min.

2 x 20 min.
2 x 15 min.

7. Rozpis zápasů
Konečné umístění týmů v kvalifikačních kolech se bude odvíjet od počtu dosažených
bodů. Použitý bodový systém bude: 3 body za vítězství, 1 bod za remízu a 0 bodů za
prohru.
Při stejném bodovém zisku ve skupině bude zohledněn: 1) gólový rozdíl 2) počet vstřelených
gólů 3) výsledek vzájemného zápasu 4) los
Rozpis zápasů – čtvrtfinále. V případě remízy vzejdou vítězové z penaltového rozstřelu
v souladu se systémem stanoveným Radou mezinárodní fotbalové asociace.
Rozpis zápasů – finále. V případě remízy vzejde vítěz z penaltového rozstřelu v souladu
se systémem stanoveným Radou mezinárodní fotbalové asociace.
8. Týmové sestavy a náhradníci.
Před každým zápasem musí vedoucí týmu předat rozhodčímu sestavu týmu, která
musí obsahovat jména a data narození jednotlivých hráčů (včetně náhradníků). Všech
pět hráčů (včetně jednoho brankáře) z pěti náhradníků jmenovaných v sestavě může
nastoupit kdykoliv v průběhu zápasu. Vystřídaný hráč se již nesmí v průběhu zápasu vrátit znovu na hřiště.
Výjimka je u kategorie U13/9, U12/9 a U11/7, kde se střídá hokejovým způsobem - střídání není omezeno
a již vystřídaný hráč se může vrátit znovu zpět hrací plochu, maximální počet střídání není stanoven.
9. Každý tým je povinen si přivézt druhou variantu dresu v kontrastní barvě. Pokud
před zápasem budou podle rozhodčího barvy dresů příliš podobné, bude se muset
převléci tým, který je zmíněný na programu jako první.
10. Disciplína. Pokud bude hráč vykázán z hřiště, nebo mu bude uděleno varování,
oznámí to rozhodčí okamžitě po zápase turnajovému komité. Každý hráč, který byl
vykázán z hřiště, nebo mu byla udělena dvě varování, není oprávněn hrát ve svém
týmu následující zápas.
Poznámka: Všechny zprávy o nesportovním chování na turnaji budou předány Národní
asociaci hostitelského klubu, která tyto zprávy předá příslušné Národní asociaci.
V případě zápasů ve skupině (= rozpis zápasů – kvalifikační kola) veškeré výsledky
týmu (i již odehrané zápasy) budou považovány za neplatné v následujících případech:
- pokud se tento tým nedostaví včas na zápas, bez uvedení akceptovatelného důvodu
- pokud tento tým nasadí neoprávněného hráče
- pokud rozhodčí bude muset přerušit hru kvůli nesportovnímu chování hráčů
tohoto týmu
Příslušný tým pak ve čtvrtfinálových a finálových kolech (pokud se tak nestalo v průběhu
zápasů ve skupině) ztrácí zápas ve zmíněných případech s výsledkem 0-3.
11. Protesty. Rozhodnutí rozhodčího v herních záležitostech jsou ve všech ohledech
konečná a závazná. Proto v této oblasti nebudou akceptovány žádné protesty. Všechny
ostatní protesty musí být vzneseny pouze týmovým vedoucím turnajovému komité
nejpozději do 15 minut po skončení zápasu.
Rozhodnutí turnajového komité ohledně všech protestů je konečné a závazné. Turnajové
komité rozhoduje také v případech nepředpokládaných v těchto pravidlech
turnaje.
12. Rozvrh. Turnajové komité má právo změnit rozvrh soutěže v důsledku neočekávaných
událostí.
13. Odpovědnost. Každý tým je povinen ujistit se, že každý jeho hráč je adekvátně
pojištěn. Organizátoři turnaje a Euro-Sportring nejsou zodpovědni za škody, ztráty
nebo krádeže majetku či výstroje účastníků nebo klubů. Nejsou také zodpovědni za
osobní ublížení či zranění účastníků.

