Vážení sportovní přátelé,
Fotbalový klub OSTROV ve spolupráci
s MDDM Ostrov a MÚ Ostrov vás zve na akci
“DEN PLNÝ FOTBALU V OSTROVĚ”.
Již 8. ročník turnaje pořádáme pro všechny
kategorie fotbalových přípravek.
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Turnaje se zúčastní 60 mužstev - až 600 dětí
z České a Německé republiky.
Pro děti je připraven doprovodný program,
bohatá tombola a hodnotné ceny.
Pro každé mužstvo je zdarma zajištěn pitný režim
po celou dobu turnaje
Termín:

24. června 2017 od 9,00 do 17,00 hod.

Místo:

fotbalový areál FK OSTROV
ul. U NEMOCNICE (“u pekárny“)

Kategorie:

nejmladší přípravky
r. 2010 - 4+1, hřiště 25x35 m, branky 5x2 m
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mladší přípravky
r. 2009 - 4+1, hřiště 20x40 m, branky 5x2 m
r. 2008 - 4+1, hřiště 20x40 m, branky 5x2 m
starší přípravky
r. 2007 - 5+1, hřiště 25x45 m, branky 5x2 m
r. 2006 - 5+1, hřiště 25x45 m, branky 5x2 m
mladší žáci
r. 2004/05 - 7+1, hřiště 45x65 m, branky 5x2 m
starší žáci
r. 2002/03 - 10+1, velké hřiště
Hrací systém: V každé kategorii max. 8 mužstev,
hra každý s každým.
Hrací doba nejméně 1x15 min.
(hrací doba bude upřesněna podle počtu
přihlášených, čím starší kategorie tím bude
delší hrací doba jednoho utkání)
Ceny:

ročník 2002/03, 2004/05, 2006
1. až 4. místo - pohár, upomínkové ceny pro každého hráče
Individuální cena - nejlepší hráč z každého mužstva

Hlavní pořadatelé turnaje:
FK OSTROV, MDDM OSTROV

ročník 2007, 2008, 2009
1. až 8. místo - poháry, diplomy, zlaté medaile pro všechny hráče
Individuální cena - nejlepší hráč z každého mužstva
Medaile pro každé mužstvo a hráče.

Ředitel turnaje:
Ivan Filip, tel. 775 799 004
e-mail: ivanfilip@email.cz

ročník 2010
Ceny pro každé mužstvo stejné, u těchto kategorií nerozlišujeme pořadí o umístění.
Startovné:

1.500 Kč – obsazena 1 kategorie
1.300 Kč – obsazeny 2 kategorie/cena za 1 mužstvo
1.100 Kč – obsazeny 3 kategorie/cena za 1 mužstvo
1.000 Kč – obsazeny 4 kategorie a více/cena za 1mužstvo

Uz. přihlášek: Nejpoději do 14. 4. 2017. Všem zájemcům bude písemně účast potvrzena.
Občerstvení je možné po celou dobu turnaje v několika stáncích s jídlem a pitím. V případě požadavku
zajistíme oběd, který se přiveze do areálu FK Ostrov. Během turnaje se bude o každou kategorii starat
přidělený organizační pracovník. Šatny jsou zajištěny pro každé mužstvo v areálu hřiště nebo ve vedlejší
základní škole.
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