
 Propozice mezinárodního turnaje staršího dorostu 

 ZLATÝ KAHAN 2023 

 Patron turnaje Ivo Schmucker 



 18.7. - 22.7. 2023 

 Datum konání  : 18.-22. 7. 2023 

 Pořadatel  : Akademie FC Baník Ostrava, z.s. 

 Hřiště a stadiony  : Vista, Markvartovice, Brušperk,  Koblov 

 Podmínky účas�  : Startují hráči narození 1.1. 2005  a mladší. 
 Vedoucí družstev předloží před zahájením turnaje soupisku (maximálně 22 hráčů) a provedou platbu startovného. 

 Ubytování a stravování  : Zajišťuje pořadatel, každý  tým max. 22 hráčů a 5 trenérů. 

 Sraz trenérů  : pátek 21.07.2023 v 19:00 hod. HOTEL  VISTA 

 Porada vedoucích  : Předzápasová porada vedoucích týmu  vždy 30 min před začátkem utkání. 

 Ukončení turnaje  : 23.07.2023 

 Účastníci  : 

 FC Baník Ostrava (CZ), WBA (EN), Górnik Zabrze (PL), Slovan Bra�slava (SK) 

 Hrací systém o umístění  : Hraje se po dvou skupinách systémem každý s každým 2x45 min (pol. přestávka 10 min). 
 Poslední den se podle konečného pořadí ve skupině odehrají utkání o umístění. 

 Pravidla turnaje  : Hraje se dle platných pravidel fotbalu,  soutěžního řádu a propozic turnaje. 
 Vítěz utkání 3 body, při remíze 1 bod a prohraný tým 0 bodů. 

 Střídání hráčů  : Hokejovým způsobem všech 22 hráčů,  avšak pět minut před koncem utkání lze střídat pouze jednoho 
 hráče. 

 Přestupky  : Přestupky řeší STK a DK turnaje. Červená  karta znamená automa�cky stop na jedno utkání (následující), 
 žluté karty se nesčítají. Námitku lze podat písemně do 60 minut po skončení utkání, dle platných předpisů a směrnic, 
 námitku řeší STK a DK turnaje. 



 Ceny  : Každé družstvo obdrží diplom, družstva na 1. – 4. místě pohár. 
 Vyhlášen a odměněn bude nejlepší brankař, střelec a hráč turnaje. 

 Hodnocení utkání  : Vítězství = 3 body, remíza = 1 bod, prohra = 0 bodů. 

 V případě rovnos� bodů rozhoduje: 
 1. Vzájemné utkání. 
 2. Celkové skóre (rozdíl branek) 
 3. Větší počet vstřelených branek 
 4. Podíl skóre ze všech utkání (vstřelené: obdržené) 
 5. Při rovnos� bodů tří družstev rozhoduje minitabulka 

 Rozpis turnaje 
 18.7.  Markvartovice 
 15:00  Baník Ostrava – Górnik Zabrze 

 19.7. Koblov 
 15:00  Slovan Bra�slava – WBA 

 20.7. Brušperk 
 15:00  Baník Ostrava - Slovan Bra�slava 
 17:15  WBA - Górnik Zabrze 

 21.7. volno 

 22.7. Koblov 
 15:00  Baník Ostrava - WBA 
 17:15  Górnik Zabrze - Slovan Bra�slava 


