FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ LIBEREC
RUMUNSKÁ 655/9, 460 01 LIBEREC IV -PERŠTÝN
TEL.: 734 265 607
E-MAIL: INFO@OFSLIBEREC.CZ

POHÁR OFS LIBEREC
(kategorie starší žáci)

Počet hráčů:

10+1

Hrají hráči ročníků:

2006 a mladší

Čas utkání:

2x 25 minut

Střídání hráčů:

Opakované, lze provádět pouze v přerušené hře

Ostatní:

dle Pravidel fotbalu

Systém turnaje:

Startovné:

Základní skupiny turnaje - do 13. 6. odehrát na jednom místě
(každá skupina má svého pořadatele) - odehráno
Finálový turnaj - 19.-20. 6. (vítězové, druhá místa, třetí místa)
Vítěz okresního finále postupuje do krajského semifinále, které se koná
23. 6. (středa). Finále se odehraje o víkendu 26. 6.
Bezplatné

Rozhodčí:

Delegovaní rozhodčí OFS

Evidence:

IS FAČR

Hřiště:

Zajišťují domácí kluby na vlastní náklady dle rozlosování. Kluby si mohou
prohodit pořadatelství. O této změně je vždy potřeba informovat
sekretariát OFS na adrese info@ofsliberec.cz

Kabiny:

Pouze v případě, kdy bude povoleno Vládou ČR. V opačném případě
přijedou hráči na zápas již převlečeni a vstup do kabin nebude možný

Začátek turnaje:

dle hlášenek (případně dle aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví)

Turnaj se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními Vlády ČR. V aktuální situaci musí mít
všichni hráči i členové realizačního klubu negativní antigenní či PCR test, který nebude starší 72
hodin nebo osoba prodělala onemocnění COVID-19 v 90 ti dnech před začátkem daného kola
turnaje nebo osoba je očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo 14 dní od podání
druhé dávky (v případě dvoudávkových vakcín). Tato skutečnost bude dokázána čestným
prohlášením před začátkem zápasu a bude striktně kontrolována rozhodčím utkání. Bez čestného
prohlášení nebude daná osoba vpuštěna na hrací plochu, případně nebude zahájeno utkání.

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ LIBEREC
RUMUNSKÁ 655/9, 460 01 LIBEREC IV -PERŠTÝN
TEL.: 734 265 607
E-MAIL: INFO@OFSLIBEREC.CZ

Seznam týmů – finálový turnaj:

Finálový triangl OFS o 1. – 3. místo (1. postupuje do Krajského semifinále):
VTJ Rapid Liberec, Ruprechtice, Višňová
(pořadatel Višňová tráva neděle 20.6.2021 od 10.00 hod)

Finálový turnaj OFS o 4. – 6. místo:
Doubí, Krásná Studánka, Hodkovice n. M.
(pořadatel Doubí UMT sobota 19.6. od 13:00 nabídne-li do neděle 13.6. Krásná
Studánka či Hodkovice trávu, vymění se po písemné dohodě pořadatelství)

Finálový turnaj OFS o 7. – 9. místo:
Lučany/Mšeno, Vratislavice nad Nisou, FC Slovan Liberec – dívky
(pořadatel Vratislavice tráva sobota 19.6. od 10:00 hod)

Úřední termíny utkání jednotlivých kol:
Kvalifikační triangl do 13. 6. 2021 - odehráno
Finálové triangly do 19.-20. 6. 2021
Krajský turnaj – 23. 6. (semifinále), 26.6. (finále a o 3.místa)
Pořádající kluby berou termíny finálových trianglů za pevné, po termínu 14.6. je možné změnit
datum a místo utkání pouze po schválení ze strany OFS Liberec, na základě žádosti zaslané
nejpozději 3 dny před začátkem původně plánovaného výkopu zápasu.

Rozlosování později naleznete v IS nebo na webu.

