Tým SK Aritma Praha si Vás dovoluje oslovit s nabídkou
účasti v zimní soutěži pro ročníky 2010/11
Vokovická zimní liga starších přípravek 2021
Princip soutěže: Hlavní myšlenkou této soutěže je, aby hráči účastnících se týmů odehráli co největší
počet minut a zároveň, aby v těchto zápasech nedocházelo ke zbytečným prostojům. Herní den zabere
týmu nanejvýš 3 hodiny (s převlečením 3,5 h), během kterých tým odehraje dvě hodinová utkání. Hraje
se v období listopad 2020 až březen 2021.
Hrací systém: Hraje se v počtu 5+1 dle pravidel FAČR. Skupiny po 4 týmech, každý s každým 2x. Počet
skupin záleží na počtu přihlášených, buď 1 nebo 2 skupiny. V případě dvou skupin by se hrála ještě
nadstavbová část, 4 nejlepší týmy (první dva z každé skupiny) a 4 zbylé týmy.
Soutěž bude organizována na principu trianglů. Hrací den pro 1 tým znamená, že odehraje dva
hodinové zápasy. Tedy každý hrací den jsou zaručeny 2 hodiny herního vytížení.
Průběh hracího dne:
1 zápas: Tým 1 – Tým 2
2 zápas: Tým 2 – Tým 3
3 zápas: Tým 3 – Tým 1. Následuje konec hracího dne.

Hrací doba: Zápas bude trvat 2x30 minut.
Rozhodčí: Zajistí vždy jeden z týmů, případně je to na domluvě trenérů.
Startovné: 3000,- Kč v případě, že bude jen jedna skupina. Tým odehraje 6 zápasů (3 hrací dny).
6000,- Kč v případě, že budou dvě skupiny (navíc nadstavbová část). Tým odehraje
12 zápasů (6 hracích dní).
Místo: Hrát se bude v areálu SK Aritma Praha na umělé trávě III. generace.
Pořadatelství: Pořadatel zajistí šatny a teplý čaj s kelímky pro každý tým. Týmy po skončení soutěže
obdrží drobné ceny. Základní rozdělení termínů a časů jednotlivých zápasů bude mít na starosti hlavní
pořadatel Jan Brych. Termíny zápasů se budou odvíjet od počtu přihlášených týmů. Poté bude sestaven
a rozeslán rozpis celé soutěže, ve kterém lze po dohodě do určitého data udělat změny.
Kontakt: Jan Brych, tel: 774 112 804, email: aritma.pripravky@gmail.com
Platba: Platba startovného v hotovosti první den konání turnaje oproti příjmovému dokladu.
V případě zájmu vyplňte prosím online přihlášku, a to nejpozději do 15. 10. 2020:
https://forms.gle/CjRnEfPFx1dtJnrY7
Do přihlášky prosím vyplňte vhodné termíny, které upřednostňujete pro odehrání utkání, jedná se
vždy o soboty a neděle během listopadu až března. Prosím o vyplnění alespoň 6 termínů.

