Európsky pohár 2016
Vážení športoví priatelia, milovníci futbalu. V Banskej Bystrici sa uskutoční už 2. ročník turnaja v malom
futbale, ktorý nesie názov Európsky pohár. Opäť sa budete mať možnosť konfrontovať s mužstvami
z celého Slovenska. Na 1. ročníku sa zúčastnilo 30 mužstiev z deviatich miest Slovenska. O tom, že ide
hlavne o šport a zábavu svedčí aj fakt, že sa na turnaji nezúčastnili iba profesionáli a amatérski futbalisti,
ale na ihrisku nám ukázali svoje futbalové majstrovstvo aj hokejisti HC´05 iClinic Banská Bystrica.
Z ďalších účastníkov určite zaujal aj Vladimír Moravčík, ktorý je niekoľkonásobným majstrom sveta
v Thaiboxe a prítomní diváci mali možnosť vidieť tohto športovca, že mu to ide aj na futbalovom ihrisku.
Samozrejme, že medzi najlepších sa dostali mužstvá, ktoré mali v kádri vysokú kvalitu a samotné finále
medzi mužstvami One Taxi BB a Tiborove ruky Dudince malo vynikajúcu úroveň.
Veríme, že táto možnosť zmerania si síl je veľmi lákavá a preto budeme radi, ak sa zúčastníte nášho
turnaja aj VY.
Termín: 16. júl 2016
Miesto: Štiavničky (štadión Dukly Banská Bystrica)
Povrch ihriska: umelá tráva
Počet hráčov: 4 + 1
Brány: 2 x 5 metrov
Rozmery ihriska: 20 x 40 metrov
Hrací čas: 2 x 10 minút
Systém turnaja: skupiny po 4-5 tímov, z ktorých minimálne 2-3 postúpia do vyraďovacej fázy turnaja
(závisí od počtu prihlásených tímov)
Turnaj bude rozhodovať 6 rozhodcov špecializovaných na malý futbal.

Štartovné na tím je 50€. Podanie prihlášok do 29. júna 2016.
Hlavní organizátori: Dušan Balon 0905 784 393, Martin Caban 0917 884 668
Rozhodcovia, tresty a úprava pravidiel: Vladimír Kosec (predseda MÚMF v Banskej Bystrici)

CENY:
1. miesto: putovný pohár + pohár + vecné ceny
2. miesto: pohár + vecné ceny
3. miesto: pohár + vecné ceny
Najlepší hráč - soška + vecné ceny
Najlepší strelec - soška + vecné ceny
Najlepší brankár - soška + vecné ceny

http://zimnaliga.webnode.sk/

