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P R O P O Z I C E  -  ZLHK mládeže 2012  
 

A. Všeobecná ustanovení: 
 

1. Pořadatel:              komise mládeže při OFS v Chomutově 
2. Termín konání: leden - březen  2012 

hrací dny - viz rozpis zápasů 
3. Místo konání: sportovní haly ve Spořicích na Březenecké a Málkově 
4. Kategorie:  dorost /nar. 1993 a ml./, starší žáci /nar. 1997 a ml./, mladší žáci /nar. 1999 a ml./, 
                                      starší přípravka /nar. 2001 a ml./ a mladší přípravka /nar. 2003 a ml./  
                                      - dívky ve všech kategoriích narozené o rok dříve   
5. Hrací doba:              viz rozpis zápasů 
6. Čekací doba:            není přípustná, kontumační výsledek 5:0 
7. Přihlášky: nejpozději do 1. 11. 2011 
8. Startovné:  dorost: 2400,- Kč, starší žáci: 2300,- Kč, mladší žáci: 2200,- Kč, 
                                      starší přípravka: 1800,- Kč a mladší přípravka: 2100,- Kč 
                                      zaplatit nejpozději do 15. prosince 2011 na sekretariátu OFS nebo bank.převodem na účet 
                                      u Poštovní spořitelny - číslo účtu:241480375/0300, jako var symbol uveďte vaše id. číslo u FAČR 
                                      a u zprávy pro příjemce: ZLHK 2012 
9. Prezentace:              družstva musí být připravena 15 minut před utkáním (v prostorách haly)+odevzdaný zápis 

 

B. Technická ustanovení: 
 

10. Podmínky účasti:            platné registrační průkazy nebo písemné povolení z mateřského oddílu, 

                                                 zaplacené startovné 

11. Materiální zabezpečení:   hráči budou mít sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (světlá podrážka). Dresy (stejná 

                                                 trika s čísly), tepláky pouze brankář, chrániče holení jsou povinné ! 

12. Rozhodčí:            zajistí pořadatel ve spolupráci z komisí rozhodčích při OFS 

13. Protesty:            protest je možné podávat do 15 minut po ukončení zápasu. Protest podává zásadně a 

                                                 pouze vedoucí mužstva. Protesty bude řešit organizační výbor. Poplatek činí 400,- Kč. 

14. Pravidla:            viz.příloha – výňatek z pravidel ZLHK 

15. Systém soutěže:               družstva byla 15.11.2011 KTM nalosována do skupin. 

                                                 Dorost - 6 účastníků: 3kolově každý s každým 

                                                 Starší žáci - 11 účastníků: 2kolově +1 finále o vítěze ligy /týmy na 1-3.místě/, 1 malé  

                                                                       finále /týmy na 4-6.místě/ 

                                                 Mladší žáci - 10 účastníků: 2kolově +1 finále o vítěze ligy /týmy na 1-2.místě + lepší 

                                                                        tým ze 3.místa/, 1 malé finále  /na 4-5.místě + horší tým ze 3. místa / 

                                                 Starší  přípravka - 10 účastníků: 2kolově +1 finále o vítěze ligy /týmy na 1-2.místě + lepší 

                                                                                 tým ze 3.místa/, 1 malé finále  /na 4-5.místě + horší tým ze 3. místa / 

                                                 Mladší přípravka - 8 účastníků: 2kolově +1 finále o vítěze ligy /týmy na 

                                                                                 1-2.místě/,malé finále /na 3-4.místě/ 

                                               Do tabulky se započítává za vítězství 3 body, za remízu 1 bod. 

           Při konečné rovnosti bodů rozhoduje: 

1. vzájemný zápas 

2. rozdíl vstřelených a obdržených branek 

3. větší počet vstřelených branek 

4. penaltový rozstřel (3x - 3hráči, popřípadě opak. 1x do rozhodnutí, 

pozn. hráč může střílet již opakovaně) 

16. Ceny:     zajistí pořadatel 

17. Zdravotní dozor:       zajistí pořadatel 

18. Míče:                          dorost, žáci - futsalový, přípravky - futsalový odlehčený 

19. Upozornění:      družstva jsou nucena dodržovat pokyny organizátora ohledně chování ve sportovní hale 

                                          (pohybovat se ve vyhrazených prostorách). Za chování hráčů odpovídá vedoucí (trenér) 

                                          mužstva. Účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných OFS jsou pojištěni proti úrazu, 

                                          proti krádeži nikoliv ! 
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