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PRAVIDLA soutěže výběrů OFS v kategoriích U12, U11
pro SR 2022/2023
•
•
•
•
•
•

každý OFS pořádá jeden turnaj pro oba výběry U11 a U12 (obě kategorie mohou být hrány současně
na dvou hřištích, ale obě hřiště musí být v jednom areálu).
termíny turnajů určí LKFS vzhledem k TLFAČR, KFS a ostatním mládežnickým soutěžím a
turnajům
od SR 2022/2023 se ruší oběd pro všechny týmy na závěrečném turnaji
Liberecký KFS podpoří jednotlivé OFS na tyto turnaje v SR 2022/2023 jednorázovým příspěvkem – o
výši rozhodne VV na svém zasedání (navrhovaná částka 5.000,- Kč)
pořadí pořadatelství v SR 2022/2023
- podzim 2022 – 1.turnaj OFS Semily, 2.turnaj OFS Česká Lípa
-jaro 2023 – 3.turnaj OFS Liberec, 4.turnaj OFS Jablonec nad Nisou
rozhodčí na turnaj nominuje LKFS a i hradí jejich náklady na turnaj

Základní pravidla turnajů OFS (dle pravidel „malých forem“ s následujícími změnami):
✓ obě kategorie hrají systémem 7 + 1, branky 5 x 2 m
✓ hokejové střídání
✓ míč č. 4
✓ hrací doba: U 11, U- 12 –2 x 15 min.
✓ nominace maximálně 5 hráčů z jednoho klubu (vč.brankáře)
✓ před prvním zápasem v turnaji je povinnost odevzdat pořadateli soupisku (max. 16 hráčů), na
soupisce musí být jméno a příjmení hráče, ID, mateřský klub, číslo dresu
✓ ve výběrech OFS není povolen start hráčům, kteří hrají v klubech ŽL U12 ; v SR 2022/2023 nesmí
v rámci LKFS startovat hráči FC Slovan Liberec, FA Jablonec
✓ nominace do krajského výběru má přednost před nominací do okresního výběru
O pořadí v turnaji rozhoduje:
1. počet získaných bodů
2. výsledek vzájemného zápasu
3. při rovnosti bodů 3 a více týmů minitabulka ze vzájemných zápasů
4. větší počet vstřelených branek
5. brankový rozdíl ze všech zápasů
6. los
O celkovém pořadí všech turnajů rozhoduje:
1. počet získaných bodů ze všech turnajů
2. výsledky vzájemných zápasů ze všech turnajů, případně minitabulka vzájemných zápasů ze všech
turnajů
3. větší počet vstřelených branek ze všech zápasů (1.vzájemných, 2. ze všech zápasů všech turnajů)
4. brankový rozdíl ze všech zápasů a turnajích (1.vzájemných, 2. ze všech zápasů všech turnajů)
5. los
V Liberci 4.8.2022

Mgr. Michal Kolčava
vedoucí KM a TMK LKFS
Grassroots trenér mládeže LKFS

