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Základní informace
Pro zpestření zimní přípravy organizuje Ústecký krajský fotbalový svaz zimní turnaj žákovské kategorie,
který pořádá Komise mládeže za podpory Výkonného výboru ÚKFS a je také finančně podporován z Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Ústeckého kraje.
Cílem turnaje je zlepšit podmínky pro zimní přípravu mládežnických družstev v ÚKFS a také konfrontace
družstev mládeže různé výkonnostní úrovně!
Startující družstva
Turnaj je určen pro hráče kategorie starších žáků s povo3. kolo:
lením startu rovněž pro hráče věkových kategorií U13 a
U12. V turnaji jsou tak oprávněni nastupovat hráči ročníků:
2005, 2006, 2007 a 2008.

volné termíny: 18.-19.1.2020
25.-26.1.2020
volné termíny: 1.-2.2.2020

Formát turnaje
Utkání ve skupinách o konečné pořadí/nadstavba:
Podle počtu definitivně přihlášených družstev budou
8.-9.2.2020
účastníci rozděleni do regionálních skupin se stanoveným 1. kolo:
postupem do play-off a play-out. Z toho vyplývá, že bez
volné termíny: 15.-16.2.2020
ohledu na výsledky základních skupin, všechny týmy odehrají přibližně stejný počet utkání v jednotlivých hracích
2. kolo:
22.-23.2.2020
termínech turnaje.
volné termíny: 29.2.-1.3.2020
Zúčastněné kluby s hřištěm s UMT budou dle rozpisu hostit zápasy základních skupin a dále zápasy o konečné
3. kolo:
7.-8.3.2020
umístění. Turnaj tak bude hrán na různých hřištích s
umělou trávou Ústeckého kraje.
Volné termíny: 14.-15.3., 21.-22.3.2020
Náklady turnaje
Termínová listina bude později konkretizována a upřesněČástečné náklady na pronájem hřišť s umělou trávou a
na po obdržení přihlášek družstev. Následně bude provenáklady na rozhodčí turnaje bude hradit ÚKFS. Kluby tak deno rozlosování do základních skupin, přičemž bude
budou hradit pouze startovné v celém turnaji ve výši
respektována regionální příslušnost přihlášených týmů.
1.500,- Kč, dále cestovné k zápasům, obdrží finanční příOrganizace turnaje
spěvek za poskytnutí hřiště s umělou trávou.
Turnaj řídí a organizuje Komise mládeže ÚKFS, vedení
turnaje tvoří osoby:
Předpokládaná termínová listina turnaje
Za předpokladu čtyř čtyřčlenných základních skupin je
Jan Skýpala, předseda komise mládeže ÚKFS
navržena následující termínová listina turnaje. Všechna
přihlášená družstva odehrají zápasy o konečné umístění v jan@skypala.cz, Tel.: 606 621 337
Jan Štefko, Grassroots trenér mládeže ÚKFS
Steffi.j@seznam.cz, Tel.: 606 683 407
Ceny a ocenění
Vítěz turnaje získá pohár.

Přihlášky se na základě výzvy GTM ÚKFS zasílaly na adresu steffi.j@seznam.cz nebo sekretáře ÚKFS ukfs@ukfs.cz do 25.9.2019

uvedených termínech, a to skrz finálové play-off nebo
doplňkové play-out.
Základní skupiny:
1. kolo:

30.11.-1.12.2019
volné termíny: 7.-8.12., 14.-15.12.2019

2. kolo:

11.-12.1.2020
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Propozice Turnaje Zimní Ligy žáků 2019-20

Pořadatel turnaje
Turnaj organizuje Ústecký krajský fotbalový svaz za
podpory Výkonného výboru a v přímé kompetenci Komise
mládeže ÚKFS.
Organizační výbor turnaje
Ředitel turnaje: Jan Skýpala, předseda KM ÚKFS
STK turnaje: Jan Štefko, Miroslav Tyl
Název turnaje
Zimní liga žáků ÚKFS 2019-20
Termín turnaje
30.11.2019—22.3.2020
Místa konání
Zápasy organizují regionální kluby s umělou trávou z řad
přihlášených družstev v rámci celého Ústeckého kraje.
ÚKFS částečně přispívá na pronájem hřišť.
Všechna utkání se hrají na umělé trávě 3. generace. Případnou změnu nebo dohodu musí schválit Organizační
výbor turnaje.
Účastníci turnaje
Turnaje se zúčastní přihlášená družstva, která budou rozdělena do 3 základních skupin A, B a C. Po zaslání písemné přihlášky na tento turnaj je účast každého přihlášeného družstva závazná. Účastník je povinen respektovat
všechna ustanovení těchto propozic včetně termínové
listiny.
Pravidla turnaje
Hraje se podle platných Pravidel fotbalu, soutěžního řádu
fotbalu a těchto propozic.
Startují
Turnaj je určen pro hráče žákovské kategorie.
V turnaji jsou tak oprávněni nastupovat hráči ročníků:
2005, 2006, 2007 a 2008.
Startovné
Startující družstva platí startovné ve výši 1.500,- Kč,
splatné před zahájením turnaje a bude hrazeno formou
sběrné faktury vystavené na klub (neplaťte převodním
příkazem nebo složenkou!).
Podmínky účasti
1.
Všichni hráči musí být řádně registrovaní s platným
ID FAČR.
2.

Každý start hráče, který není registrován v klubu za
který startuje, musí být doložen povolením mateřského oddílu.

3.

Všechna zúčastněná družstva zašlou do 25.11.2019
seznam hráčů (soupisku), kteří budou startovat na

turnaji ZIMNÍ LIGA 2019-20. K jednotlivým utkáním
je možné doplnit až 5 hráčů startujících na písemné
povolení od mateřského klubu (viz. bod 2). Ve
všech případech jen do počtu 18ti hráčů v zápise o
utkání.
4.

Zápis o utkání bude realizován tak jako při mistrovských utkáních prostřednictvím IS FAČR. Počítačový systém a internet zajišťuje pořadatel utkání.

5.

Střídání hráčů v průběhu utkání bude kapitánem/
vedoucím pouze oznámeno rozhodčímu.

Rozhodčí
Zajistí a deleguje KR ÚKFS. Na každé utkání budou delegováni dle možností 3 rozhodčí. Částka za rozhodování
utkání ZIMNÍ LIGY ŽÁKŮ 2019-20 je: 250,- Kč HR + 200,Kč AR, cestovné 100 Kč pouze se souhlasem sekretáře
ÚKFS.
Vyplácení rozhodčích bude prováděno sběrnou fakturou!
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Doba hry
Všechna utkání turnaje se hrají 2 x 35 minut. Poločasová
přestávka trvá 15 minut. Po dohodě družstev může být
zkrácena.
Střídání
Je povolené střídání hokejovým způsobem. Maximální
počet hráčů ke střídání je 7.
Systém turnaje
Zúčastněná družstva jsou rozdělena do 4 základních regionálních skupin: A, B, C a D. V základních skupinách se
hraje jednokolově systémem každý s každým. Hodnocení
se provádí tak, že vítězné mužstvo obdrží 3 body, v případě nerozhodného výsledku obdrží každé družstvo jeden
bod. O pořadí ve skupině rozhodují následující kritéria:
a)
b)
c)
d)
e)

(pokračování)

před zahájením turnaje.
Pořadatelský klub dále zajišťuje organizaci zápasu, poskytuje základní občerstvení hráčů (voda a čaj), občerstvení
pro rozhodčí.
Hostující družstva si hradí své náklady na dopravu, stravování a občerstvení pro své družstvo.
Zdravotní zabezpečení
Zajišťuje si každý oddíl pro své družstvo
Kontakt
Jan Skýpala, předseda komise mládeže ÚKFS
jan@skypala.cz, Tel.: 606 621 337

Jan Štefko, grassroots trenér mládeže ÚKFS
steffi.j@seznam.cz, Tel.: 606 683 407
počet získaných bodů
výsledek vzájemného utkání
Miloš Vitner, sekretariát ÚKFS
rozdíl branek
ukfs@ukfs.cz, Tel.: 739 681 861
větší počet vstřelených branek
mezi družstvy, která mají všechny ukazatele stejné,
rozhoduje los.

Utkání o končené pořadí:
Týmy umístěné po odehrání zápasů v základních skupinách na stejném místě hrají mezi sebou jednokolově každý s každým zápasy o konečné pořadí. Týmy na 1. místě
v základních skupinách o konečné 1.-4. místo, týmy na 2.
místě v základních skupinách o konečné 5.-8. místo, týmy
na 3. místě o 9.-12.místo, týmy na 4.místě o 13.16.místo.
Námitky
Námitky a protesty se podávají nejpozději do 3 dnů po
skončení utkání STK turnaje a musí být doloženy vkladem
1.000,- Kč. Rozhodnutí STK je konečné bez možnosti dalšího odvolání. V případě kladného vyřízení námitky nebo
protestu se vklad vrací, v případě záporného stanoviska
STK, vklad propadá pořadateli turnaje.
Nedostavení se k utkání
Družstvo, které se nedostaví nebo odmítne nastoupit ke
svému utkání bude ÚKFS sankcionovat částkou 1.500,Kč. Každé v pořadí další nenastoupení k utkání bude
sankcionováno částkou 3.000,- Kč.
Disciplinární opatření
Evidenci žlutých a červených karet provádí STK turnaje.
Hospodářské záležitosti
Pořadatelské kluby poskytují pro jednotlivá utkání vlastní
hřiště s umělou trávou, příspěvek na pronájem této plochy mají pořadatelské kluby za povinnost dořešit s ÚKFS

