Vážení sportovní přátelé,
Již poosmé se setkáme na útulném vřešťovském stadionku při dalším ročníku
fotbalového turnaje O pohár starostky obce. Všichni organizátoři udělali
maximum pro zdárný průběh a pevně věříme, že turnaj po sportovní stránce
naváže na velmi úspěšné minulé ročníky. Hřiště je dobře připraveno, nad
dodržováním pravidel bude opět bdít skvělý profesionální rozhodčí Jaromír
Styblík (OFS Jičín), který si v minulých ročnících vybudoval obrovský
respekt i autoritu. Je samozřejmě opět připraveno bohaté občerstvení a
večer taneční zábava, na kterou jste všichni srdečně zváni. Pozvání platí i
pro naše milé spoluobčany z obce a samozřejmě i pro návštěvníky kempu a
širokou veřejnost.
Přijďte, nebudete litovat!
Dagmar Hrochová, starostka obce
Jaromír Bach, ředitel turnaje
Turnaj v malé kopané o pohár starostky obce Velký Vřešťov laskavě
sponzorují
Restaurace Na Podhradí,
Podlipná Tonička,Velký Vřešťov
Jan ČERNÝ & Martin PODLIPNÝ
stavební práce
Petr Jakl
smíšené zboží Velký Vřešťov
Lázně a.s.
Lázně Bělohrad
Restaurace U žabky
RITAS s.r.o.
Mgr. Zapletal
Pep-in s.r.o.
Josef Tázler
V.V.V
Víno Velký Vřešťov
Karsit Agro,a.s. Dubenec

OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ VŘEŠŤOV
POŘÁDÁ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

O POHÁR
STAROSTKY
OBCE
Fotbalové hřiště Velký Vřešťov
Sobota 26. ČERVENCE 2014
Slavnostní nástup všech družstev v 11:45 hodin
Na co se můžete těšit?
- Příslib velké podívané dávají dvě nová mužstva - Kočičí packy a Tintily mantily. Prvně
jmenovaný tým FG Kočičí packy tvoří gang mladých fotbalových nadšenců z podhůří
Orlických hor - z obce Semechnice u Opočna.
- Legendární a ambiciózní útočník Jakub Schejbal a fotbalista teoretik Mirek Langr
přijíždějí na turnaj do Vřešťova s partou jménem Tintily mantily, jejíž cílem je
neudělat ostudu a umístit se na první příčce.
- Kdo letos nahradí loňského vítěze - Lázeňské šviháky z Lázní Bělohradu, kteří se
nemohou z časových důvodů zúčastnit?
- FC Pionýr - tým složený z členů a spřízněnců PS Přátelství z Jaroměře,která
každoročně pořádá LT na Vřešťově.Jako nováček turnaje doufáme v překvapení.
- Opět nás čeká zajímavé derby družstev z Velkého Vřešťova, začátek utkání je v 14,55
hodin. Předloni byl úspěšnější tým seniorů, který slavně zvítězil 3:0, ovšem vloni již
junioři srovnali krok a dosáhli historické remízy 0:0. Letos junioři usilovně trénují a
navštěvují fotbalové turnaje (naposledy v Myštěvsi), takže se možná dočkáme
velkého překvapení
- Krakonoš v letošním ročníku chce hrát o nejvyšší příčky, dokonce zvažují, že před a v
průběhu turnaje částečně omezí konzumaci svého oblíbeného posilujícího nápoje!

-

-

Samozřejmě jsme opět nezapomněli na vynikající občerstvení, studené pivo, teplé
párky, uzené přímo z udírny či skvělou zmrzlinu, to vše zajištěné majitelem místního
supermarketu Petrem Jaklem
A večer pochopitelně zábava v přírodě s hudbou ALDA !!

PROPOZICE O POHÁR STAROSTKY OBCE VELKÝ VŘEŠŤOV
Pořadatel
Datum

Obecní úřad Velký Vřešťov
Sobota 26.července 2013 v 12,00 hodin: Povinná prezentace všech mužstev
v 11:30 hodin, slavnostní nástup všech mužstev v 11:45 hodin
Místo
Fotbalové hřiště Velký Vřešťov
Účastníci
8 mužstev malého fotbalu /viz rozlosování/
Hrací doba
1x 20 minut
Hrací systém
Mužstva jsou rozdělena do dvou skupin po čtyřech účastnících, kde hrají každý
s každým. Do semifinále postupují první dva týmy z každé skupiny..
Hodnocení
Při rovnosti bodů / výhra 3 body, remíza 1/ ve skupině rozhoduje:
a/ vzájemné utkání, případně minitabulka
b/ rozdíl vstřelených a obdržených gólů
c/ větší počet vstřelených gólů
d/ menší počet obdržených gólů
e/ los
Pokud jsou kritéria b-d/ užita pro případ minitabulky a mají-li příslušné kritérium shodné dvě
mužstva a třetí má toto kritérium odlišné, potom toto mužstvo obsadí příslušné pořadí a pro
pořadí zbylých dvou mužstev jsou užita další kritéria.
Skončí-li vyřazovací utkání nebo finále nerozhodně, uskuteční se 3 pokutové kopy, případně po 1
do rozhodnutí
Startovné
Platí každý hráč individuálně formou nákupu identifikačního náramku v ceně
vstupného
Doplňky k pravidlům
● Neplatí ofsajdy.
● Při zahrávání rohů, přímých i nepřímých kopů musí být hráč soupeře vzdálen min. 3 metry.
● Počet hráčů na hřišti 1+5, střídat lze libovolně – pouze v prostoru střídaček.
● Maximální počet hráčů v týmu je 12.
● Není přípustné, aby kterýkoliv hráč nastupoval za jiný tým, než za který je hlášen.
● Při rozehrání míče brankářem může míč přejít půlící čáru (při výkopu ze země i
● při výhozu či výkopu z ruky).
● Pokud je míč v autu za brankovou čarou, rozehrává brankář – buď
výkopem z ruky nebo výhozem. V tomto případě musí rozehrát do 3 vteřin
viz následující pravidlo).
● Pokud v tomto případě brankář nebo hráč míč položí na zem, je již míč ve hře.
● Pro jakékoliv rozehrání platí pravidlo 3 vteřin. Pokud tak není učiněno, rozhodčí hru přeruší a
míč rozehrává opačné družstvo. Vyjímku z tohoto pravidla může určit rozhodčí utkání
zřetelným ukázáním na píšťalku rozehrávajícímu hráči.
● Za nesportovní chování je hráč vyloučen na 2 minuty, jeho tým nemá možnost
● postavit náhradníka. Po obdržení branky hraje tým opět v plném počtu. V případě hrubě
nesportovního chování je hráč vyloučen do konce utkání, jeho tým nemá možnost
postavit náhradníka. V oslabeném počtu tým pokračuje i po obdržené brance.
● Auty jsou házeny, rohy kopány.
● Dotkne-li se jako poslední míče brankář, neprovádí se rohový kop – míč je v autu
● Každý hráč může nastoupit pouze s identifikačním náramkem (slouží i jako vstup.)
Upozornění

Pro hráče jsou k dispozici sprchy v prostoru kempu – kontaktujte ředitele turnaje




Pořadatel neručí za ztrátu věcí v celém prostoru fotbalového areálu
Účastníkům i návštěvníkům turnaje nabízíme možnost ubytování v kempu. Rezervace
v dostatečném předstihu na čísle 774 434 338.

Jak to bylo minule?
Loňský již sedmý ročník turnaje byl opět velmi zdařilý po sportovní i
společenské stránce. Diváci byli svědky mnoha zajímavých klání, krásných gólů
i velkých dramat. To potvrdilo i finále, ve kterém se radoval tým Lázeňských
šviháků, ovšem rozhodnutí muselo padnout až v nervy drásajícím penaltovém
rozstřelu v souboji se Skřivanami. Situace se tak obrátila, neboť v předloňském
ročníku na penalty zvítězili právě Skřivanští. Na dalších místech skončil Provar,
Velký Vřešťov před jejich juniory a konečně tradičně poslední Krakonoš.

VYLOSOVÁNÍ TURNAJE 2014
skupina A

1
2
3
4

FC Pionýr
Kočičí packy
Skřivany
Provar - chataři

skupina B

1
2
3
4

Velký Vřešťov mládež
Velký Vřešťov
Tintily mantily
FC Pivovar Krakonoš

čas
skupina č.utkání
domácí
12:00 A 1-4
1 FC Pionýr
12:25 B 1-4
2 Velký Vřešťov mládež
12:50 A 2-3
3 Kočičí packy
13:15 B 2-3
4 Velký Vřešťov
13:40 A 4-3
5 Provar - chataři
14:05 B 4-3
6 FC Pivovar Krakonoš
14:30 A 1-2
7 FC Pionýr
14:55 B 1-2
8 Velký Vřešťov mládež
15:20 A 2-4
9 Kočičí packy
15:45 B 2-4
10 Velký Vřešťov
16:10 A 3-1
11 Skřivany
16:35 B 3-1
12 Tintily mantily
17:00 o 7.místo
13
17:30 2.A-1.B
14
17:55 1.A-2.B
15
18:20 o 5.místo
16
18:45 o 3.místo
17
19:10 finále
18
20:00 Taneční zábava v přírodě - hudba ALDA
Pozn.: Pořadatel si vyhražuje právo změny pořadí zápasů

ORGANIZAČNÍ VÝBOR TURNAJE
Ředitel turnaje
Organizační pracovník
Zdravotník
Hlasatel
Občerstvení
Rozhodčí
hosté
Provar - chataři
FC Pivovar Krakonoš
Skřivany
Tintily mantily
Skřivany
Tintily mantily
Kočičí packy
Velký Vřešťov
Provar - chataři
FC Pivovar Krakonoš
FC Pionýr
Velký Vřešťov mládež

Jaromír Bach
Miloš Skořepa
dodatečně
Petr Spěšný
Petr Jakl
Jaromír Styblík

výsledek

