AKADEMIE CUP 2017

18.- 21.06.2017

kategorie U15

Tréninkové centrum SK Dynamo České Budějovice - Složiště

Pořadatel:

FAČR – úsek talentované mládeže

Termín:

neděle 18.06.2017- středa 21.06.2017

Kategoie:

U15 - starší žáci narozeni po 1.1. 2002
(výjimečně mohou být v některých kádrech RFA vzhledem ke kumulaci ročníků v 9. třídách na soupisce i hráči r. 2001 – na hrací ploše během
utkání však může být pouze jeden hráčů r. 2001)

Soupiska:

max. 24 hráčů + 5 členů realizačního týmu

Ubytování:

dne 18.06.2017 v hotelu Clarion České Budějovice
(Pražská tř. 2306/14, 370 04 České Budějovice - http://www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/cs/ )
sraz všech účastníků do 17:00 hod v hotelu Clarion ČB (ubytování hradí pořadatel)

Stravování:

po celou dobu v hotelu Clarion České Budějovice - hradí pořadatel. Stravování začíná pro všechna družstva v neděli společnou večeří v 18:00
hod a končí ve středu obědem s balíčkem na cestu

Rozhodčí:

zajišťuje a deleguje KR FAČR ve spolupráci s KR KFS Jč. kraje

Zdravotní služ.:

po dobu všech utkání zajišťuje FAČR formou zdravotníka v areálu tréninkového centra mládeže SK Dynamo České Budějovice (v místě všech
utkání) a objednání sanitního vozu soukromé zdravotní služby v Českých Budějovicích. Mimo utkání a areál TCM Složiště si zajišťují zdravotní
službu sami jednotlivé týmy. Pojištění hráčů pro úrazové či jiné pojištění si řeší sami hráči, eventuálně jednotlivá družstva hromadně – nikoliv
pořadatel turnaje.

Systém turnaje: 12 mužstev rozdělené do dvou skupin o 6 týmech – viz. rozlosování a herní plán turnaje. V každé skupině každý s každým s následným finálovým
utkáním pouze prvních mužstev dle určení pořadí v základních skupinách.

O pořadí ve skupině rozhoduje:
a) ( při shodě dvou družstev)
1. větší počet získaných bodů
2. vzájemný zápas
3. brankový rozdíl ze všech utkání (mimo počtu pokutových kopů po utkání)
4. větší počet vstřelených branek ze všech utkání (mimo počtu PK po utkání)
5. střelba tři kopů ze značky PK
b) ( při shodě tří a více družstev)
1. tabulka ze vzájemných utkání z toho
(„body“) – ( „brankový rozdíl“)
2. brankový rozdíl ze všech utkání (mimo počtu PK po utkání)
3. větší počet vstřelených branek ze všech utkání (mimo počtu PK po utkání)
4. střelba tří kopů ze značky PK
Protest :

Do 15 minut po utkání u hlavního pořadatele daného dne s vkladem 200 Kč. Protest řeší turnajová komise, v případě zamítnutí protestu vklad
propadá.

Hrací doba :

Hrací doba utkání v základních skupinách a finále je 2 x 25 minut + 10 minutová přestávka

Pravidla :

1/ Hraje se dle pravidel fotbalu 11/11.
2/ Za vítězství 3 body, nerozhodný výsledek 1 bod + 1 bod za vítězství v pokutových kopech – 3 pokutové kopy každého mužstva a následně do
rozhodnutí po jednom pokutovém kopu z každého mužstva.
3/ Počet střídání hráčů během utkání není omezen (lze využít celý hráčský kádr na soupisce turnaje), bez možnosti opakovaného střídání hráče
v daném utkání, vždy v přerušené hře na pokyn rozhodčích.
4/ Minutáž jednoho hráče nesmí přesáhnout 75% odehraných minut v hracím dni – jeden hráč tedy nesmí odehrát více jak 75 minut za jeden
den. Bude kontrolováno vždy večer ze zápisů o utkání daného dne a při poručení tohoto pravidla bude zápas týmu zpětně v den utkání
kontumován.
5/ Hráči startují v jednotlivých utkání na základě odevzdané souhrnné soupisky s označením hráčů v základní sestavě (viz. příloha – elektronicky
bude vyplněna a potvrzena vedoucím mužstva / trenérem v den příjezdu na hotelu Clarion ČB). Na základě těchto soupisek bude po každém
zápase vytvořen zjednodušený zápis o utkání s přílohou jednotlivých zápasových soupisek.
6/ Hráč vyloučený na základě červené karty nemůže nastoupit v následném utkání.

Ceny :

Vyhodnocena budou družstva na prvních dvou místech pohárem, medailí pro hráče a vítěz obdrží putovní pohár Akademie Cup . Dále budou
oceněna mužstva dle individuálních cen v rámci sledování utkání celého turnaje

Rozlosování:
Turnaj Regionálních fotbalových akademií
Termín: 18. 6. 2017 – 21. 6. 2017, České Budějovice
(Tréninkové centrum SK Dynamo České Budějovice - Složiště)
SKUPINY:
SKUPINA A
AC Sparta Sparta
RFA Pardubického kraja
RFA Olomouckého kraje
RFA Jihomoravského kraje
RFA Jihočeského kraje
FK Mladá Boleslav

SKUPINA B
SK Slavia Praha
RFA Kraje Vysočina
RFA Plzeňského kraje
RFA Moravskoslezského kraje
RFA Ústeckého kraje
1. FC Slovácko

ZÁPASY V ZÁKLADNÍCH SKUPINÁCH
První hrací den, pondělí 19. 6. 2017
9:00-10:15
9:00-10:15
10:15-11:30
10:15-11:30
11:30-12:45
11:30-12:45

SK Slavia Praha - 1. FC Slovácko
RFA Kraje Vysočina - RFA Ústeckého kraje
RFA Plzeňského kraje – RFA Moravskoslezského kraje
SK Slavia Praha - RFA Kraje Vysočina
1. FC Slovácko - RFA Moravskoslezského kraje
RFA Ústeckého kraje - RFA Plzeňského kraje

14:00-15:15
14:00-15:15
15:15-16:30
15:15-16:30
16:30-17:45
16:30-17:45

AC Sparta Sparta - FK Mladá Boleslav
RFA Pardubického kraja - RFA Jihočeského kraje
RFA Olomouckého kraje - RFA Jihomoravského kraje
AC Sparta Sparta - RFA Pardubického kraja
FK Mladá Boleslav - RFA Jihomoravského kraje
RFA Jihočeského kraje - RFA Olomouckého kraje

14:00-15:15
14:00-15:15
15:15-16:30
15:15-16:30
16:30-17:45
16:30-17:45

SK Slavia Praha – RFA Plzeňského kraje
1. FC Slovácko - RFA Kraje Vysočina
RFA Ústeckého kraje - RFA Moravskoslezského kraje
RFA Kraje Vysočina - RFA Plzeňského kraje
SK Slavia Praha - RFA Moravskoslezského kraje
RFA Ústeckého kraje - 1. FC Slovácko

Druhý hrací den, úterý 20. 6. 2017
9:00-10:15
9:00-10:15
10:15-11:30
10:15-11:30
11:30-12:45
11:30-12:45

AC Sparta Sparta - RFA Olomouckého kraje
RFA Pardubického kraja - FK Mladá Boleslav
RFA Jihomoravského kraje - RFA Jihočeského kraje
RFA Pardubického kraja - RFA Olomouckého kraje
AC Sparta Sparta - RFA Jihomoravského kraje
RFA Jihočeského kraje - FK Mladá Boleslav

Třetí hrací den, středa 21. 6. 2017
9:00-10:15
9:00-10:15
9:00-10:15

RFA Pardubického kraja - RFA Jihomoravského kraje
RFA Olomouckého kraje - FK Mladá Boleslav
AC Sparta Sparta - RFA Jihočeského kraje

9:00-10:15
9:00-10:15
9:00-10:15

FINÁLOVÝ ZÁPAS
14:00-15:15 FINÁLE
15:30 VYHLÁŠENÍ TURNAJE / UKONČENÍ TURNAJE

16:30 odjezd

Mgr. Tomáš Maruška v.r.
Koordinátor Regionálních fotbalových akademií FAČR
Úsek talentované mládeže FAČR
M. +420 724 277 377 / E. tomas.maruska@fotbal.cz

Změna propozic vyhrazena

RFA Kraje Vysočina - RFA Moravskoslezského kraje
RFA Plzeňského kraje - 1. FC Slovácko
SK Slavia Praha - RFA Ústeckého kraje

