Pořadatel:

Místo konání:

SK Integra Chroustovice,z.s.

UČILIŠTĚ CHROUSTOVICE
+
SPORTOVNÍ AREÁL SK CHROUSTOVICE

6. – 7. května 2022

Technická část
Do turnaje MČR ČSMPS postupují řádně přihlášené týmy (dle ČSMPS), rovněž
vítězové regionálních kol, případně externí týmy splňující kritéria turnaje.
Jedná se o 2 turnaje hrané paralelně, což umožňuje travnatá hrací plocha (2 hřiště).
Časový rozvrh :
začátek turnaje :
předpokl. start turnaje:
předpokládaný závěr :

6. 5. 2022 (pátek) v 9.00-12.00 hod. (ubytování,oběd….)
13.00 hod. (sportovní areál SK Chroustovice)
7.5. 2022 (sobota) ve 13.00 hod

Počet mužstev:

8 (muži-junioři) / 6 (žáci) -předpoklad

Mužstvo:

8 hráčů (5+1+2 náhradníci) + 1-2 osoby doprovod

Pravidla:

Pravidla fotbalu FAČR s úpravou pro fotbal malých forem
(hráči: dresy, stulpny, chrániče holení, odp. sport. obuv)

Hrací systém:

Bude upřesněn – vzhledem ke konečnému počtu účastníků
( pravděpodobně skupinový, není vyloučen systém každý s každým)

Rozhodčí:

Rozhodčí FAČR (utkání řídí vždy dva rozhodčí).

Hřiště:

Hřiště SK Chroustovice - hřiště č.1 – č. 2 (travnaté)
(přípustná veškerá sportovní obuv mimo kopaček s kolíkovými špunty).

Ubytování:

Domov mládeže OU Chroustovice.

Strava:
Oběd, večeře, druhá večeře, snídaně, oběd - zajištěn v jídelně OU Chroustovice +
možnost zakoupení občerstvení během celého turnaje
Náklady:

startovné 150,-/osoba,

strava 300,-/osoba,

ubytování 250,-/osoba

Platba hotově (při prezenci), bezhotovostně na zákl. vystavené faktury

Podmínkou řádné registrace účastníka MČR ČSMPS je včasné zaslání řádně
vyplněné a potvrzené NÁVRATKY (poštou/oskenované mailem) zpět
organizátorům :
(adresa: Mgr.Aleš Mrázek, Integra Chroustovice z.s, Zámek 1, Chroustovice

nejpozději do 30. 4. 2022 !!!

538 63)

CHROUSTOVICE 6.5. - 7.5. 2022
OTEVŘENÉ MČR – ČSMPS v MINIKOPANÉ MUŽŮ, JUNIORŮ a ŽÁKŮ

NÁVRATKA
Účastník MČR (oddíl) : ……………………………………………………………………
se přihlašuje na závěrečný turnaj Mistrovství České republiky ČSMPS v minikopané,
který se koná ve dnech 6.5. - 7.5. 2022 v Chroustovicích. Přihlašuje tyto hráče :

Příjmení a jméno

Datum narození

Zdravotní pojišťovna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doprovod
PŘIJMENÍ a JMÉNO

FUNKCE

DATUM NAR.

Oddíl přebírá odpovědnost za eventuální škody vzniklé během sportovní akce a při dopravě na sportovní
akci, a to jak na vozidle, tak na zdraví přepravovaných osob. Doprovod (oddíl) též plně odpovídá za
chování svých svěřenců po celou dobu konání akce, případné vzniklé škody plně uhradí.
Žádám o zajištění dopravy z žel. stanice Uhersko ?
čas příjezdu vlaku:
----------------------------------

__________________________
podpis a razítko účastníka MČR

