
SK Líšeň r. 2013 a výběr Slavkovska společně pořádají

III. ročník TOP Moravia Cup r. 2013  

Kdy: sobota 27.8. 2022 od 9:30 do cca 16:00, prezentace 9:00 – 9:20

Kde: sportovní areál v obci Heršpice, 3 km od Slavkova u Brna, cca 20 km z Brna

Hřiště: Rozměry 45x25 metrů, 2 hrací plochy

Povrch: kvalitní přírodní tráva

Míč: vel.  4 

Branky: Rozměry 5x2 metry. 

Hrací čas: 20 min. hrubého času, přestávka mezi zápasy 2 min., 
celkově 12 mužstev rozdělených do 2 skupin. 

       Každé mužstvo odehraje 120 minut hracího času.

Počet hráčů: 5+1, platí letmé (hokejové) střídání všech hráčů (včetně brankáře) v zóně pro střídání.

Hrací systém: ve skupině každý s každým, poté zápas o umístění na turnaji

Hraje se podle pravidel fotbalu malých forem, auty se musí vhazovat. Malá domů jen nohou 
brankářem.

Rozhodčí: Budou přítomni – zajistí pořádající klub. 

Občerstvení: Zajištěno pro hráče i diváky – bufet, udírna apod.

Startovné: 1.500,- Kč,  splatné v hotovosti na místě před začátkem turnaje.

Kontakt: Ondřej Koutný, tel. 603 542 928, koutny.o@gmail.com

O umístění ve skupině rozhoduje:
– větší počet bodů
– lepší skóre
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– větší počet vstřelených branek
– vzájemný zápas, popř. los

Pozvánku obdržely kluby:

1.FC Slovácko, Sparta Brno, Sigma Olomouc, FC Svratka Brno, FŠ Třebíč, Vysočina Jihlava

HS Kroměříž, Zbrojovka Brno, SK Prostějov, MFK Vyškov, FK Hodonín, domácí SK Líšeň

Podle umístění ve skupině se bude hrát o umístění v turnaji:

1. místo A1 : B1
3. místo: A2 : B2
5. místo: A3 : B3
7. místo: A4 : B4
9. místo: A5 : B5
11. místo: A6 : B6

Každé mužstvo obdrží drobnou sladkost pro hráče.
První 3 mužstva obdrží poháry.

Upozornění:

Z důvodu zdravotní prevence žádáme mužstva, aby šatny využívali co nejméně a jestli to bude 

možné, tak se nepotkávali v šatně z jiným mužstvem.

Na turnaj neberte hráče, kteří mají příznak nějakého onemocnění.

Doporučujeme, aby hráči přijeli už oblečení v klubových dresech, aby se zkrátila doba pobytu v 

šatnách.

V šatnách bude zajištěna dezinfekce rukou.

V šatnách neskladujte cenné věci nebo peníze, neodpovídáme za jejich ztrátu.

Přejeme všem pěkný sportovní zážitek !


