
Bystřický fotbal pomáhá – 5. ročník 
Pozvánka na 5. ročník charitativní turnaj  

mladších přípravek dne 17. června 2018 v Bystřici n. P. 
 

 
 
Řízení turnaje:     Předseda charitativního turnaje:     Bc. Petra Königová, DiS. 

vedoucí Denního stacionáře Rosa 
    organizace fotbalového turnaje: Milan Hronec, tel. č. 775 574 892 

přípravka SK Bystřice n.P. 
 
Místo konání:      fotbalový stadion SK Bystřice nad Pernštejnem 
 
Termín konání:      neděle 17. června 2018  
Začátek:      10:00 hodin – ukončení v cca 16.00hod. 
 
Startují:      hráči narození 1.1.2009, hráčky narozené 1.1.2008 a mladší 
 
Cestovné:      družstva startují na vlastní náklady, pořadatel zajistí pitný režim  
  
Ubytování:      pro mužstva z větší vzdálenosti je možno zajistit ubytování v ceně 200 Kč/os. 
 
Ceny:     Každý tým dostane dort, diplom a tašku dobrot, každý hráč placku s logem 
svého 

    klubu a párek v rohlíku, trenéři placku a klobásu. Pitný režim bude zajištěn.  
    Nejlepší týmy dostanou pohár stejně jako nejlepší střelec, hráč a brankář. 

  
Na turnaji není startovné, přihlášené týmy podporují charitativním příspěvkem Denní stacionář Rosa !  
 
Na transparentní účet vedený u Moneta Money Bank čú. 19598406/0600 na podporu Denního stacionáře Rosa 
pošlou před turnajem přihlášené týmy charitativní příspěvek ve výši 1800 Kč. 
 
Hrací systém:                turnaj je vyhlášen pro 16 mužstev  Po odehrání základních skupin se hraje systémem  

    play-off o umístnění. (program může být  upraven podle počtu přihlášených týmů) 
    Každý celek odehraje minimálně 90 minut 

 
Míč:                                hraje se s míčem o velikosti č. 3  
Branky:                          3 x 2 m. 
Počet hráčů:                  hraje se 4+1, družstvo tvoří maximálně 12 hráčů 
Hrací plocha:                hraje se zároveň na 4 hřištích 19 x 30m. 
                                        PK je ve vzdálenosti 5m od středu brankové čáry. 
Pravidla:                        hraje se podle pravidel FAČR  
Ostatní upozornění:     turnaj není pojištěn, hráči startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za ztrátu  
                                       nebo odcizení věcí účastníků turnaje  
 
Doprovodný program: skákací hrad, trampolína, tvořivé dílny, malování na obličej, projížďka na koních,             
canisterapie, prohlídka hasičského auta, střelba ze vzduchovky, alkoholové brýle, soutěže s tematikou            
přiblížení života osob s postižením a mnoho dalšího . Součástí programu je také bohatá tombola ve které                 
každý los vyhrává a dražba dresů.. 


