Propozice
Lazor cup 2015 - 7. ročník turnaje



Hraje se podle pravidel futsalu FIFA, která jsou upravena pro tento turnaj.



Na jednotlivé utkání v turnaji může za mužstvo nastoupit maximálně 12 hráčů (4 + 1 a 7 náhradníků). Střídání se provádí během hry
hokejovým způsobem.



Hrací doba je pro všechna utkání ve skupinách 1 x 18 minut hrubého času.



Čtvrfinále a semifinále 1 x 18 minut hrubého času, o 3. místo 1 x 15 minut, finále 1 x 20 minut (může být upraveno)



Oddechový čas v průběhu utkání není.



Brankář rozehrává míč do hry výhozem z ruky po celé hrací ploše.



Aut a roh se rozehrává z pomezní čáry (do 4 vteřin) kopem ze země.



Brankář nesmí chytat "malou domů" do ruky a nesmí mít míč pod kontrolou v držení déle než 4 vteřiny, také platí ustanovení o
"druhém" hraní brankáře.



Vzdálenost všech hráčů soupeře od míče při autovém, rohovém, přímém a nepřímém kopu je 5 metrů



Značka pokutového kopu je 6 metrů.



V každém utkání se načítají akumulované fauly a při šestém a každém dalším faulu je zahráván kop z místa přestupku, případně ze
značky 10 m PK.



Vyloučeného hráče může mužstvo po 2 minutách času oslabení nahradit jiným hráčem. Pokud mužstvo během dvouminutového
oslabení inkasuje branku, může nahradit vyloučeného hráče jiným hráčem i před vypršením trestu



Pořadatel si vyhrazuje právo určit výši trestu vyloučeného hráče. Pokud nebude ČK udělená za brutální zákrok nebo za fyzické
napadení, může hráč v následujícím utkání nastoupit.



větší počet získaných bodů ze všech utkání



vzájemný zápas dvou nebo více mužstev (malá tabulka)
◦

větší počet získaných bodů z malé tabulky

◦

větší rozdíl branek z malé tabulky

◦

větší počet vstřelených branek z malé tabulky



větší rozdíl branek ze všech utkání



větší počet vstřelených branek ze všech utkání



kriterium fair - play (menší počet ČK, v případě shody menší počet ŢK)



los

