
ÚPICE CUP 2011 
 „O Pohár Sparty Úpice“ 
(kategorie - dorost: ročník 1992 a mladší) 

 
Termín turnaje:  sobota 29.ledna 2011, start v 8:00 

Místo konání:  Sportovní hala při ZŠ Bří Čapků 

Počet mužstev:  max. 12 týmů 

 
Hrací řád: 

Systém turnaje:  A: - do 8 přihlášených týmů systémem každý s každým 

  B: - 2 skupiny po 5-ti týmech 
- týmy na 5.místě ve skupině hrají zápas o umístění 
- první 4 týmy ze skupiny hrají play-off 

    C: - 2 skupiny po 6-ti týmech 
- týmy na 5. a 6.místě ve skupině hrají zápas o umístění 
- první 4 týmy ze skupiny hrají play-off 

Počet hráčů:   4 + 1 (čtyři hráči v poli + brankář) 

Střídání:   hokejovým způsobem, probíhá ve vymezeném prostoru  

Hrací doba:   zápasy ve skupinách 1 x 10 minut 
    zápasy o umístění, čtvrtfinále a semifinále 1 x 12 minut 
    finále 2 x 7 minut 

Rozhodčí:   zajišťuje pořadatel (delegovaní OFS) 

Pravidla: budou upřesněna v propozicích, které budou zaslány nejpozději v 
týdnu před začátkem turnaje i s rozpisem zápasů 

Výstroj:   jednotné dresy a sálová obuv (zakázána černá podrážka) 

Startovné:   1300 Kč splatné před začátkem turnaje 
(v případě přihlášení B-týmu sleva 300 Kč na druhé družstvo) 

Občerstvení: pro každý tým zajištěn pitný režim, další občerstvení možno 
zakoupit přímo v hale v bufetu 

Ocenění: oceněna budou všechna družstva diplomem, navíc tři nejlepší 
družstva obdrží pohár, vyhlášen bude i nejlepší střelec a brankář 

Přihlášky zasílejte: Kafka Bohumil, Pod Skalkou 1012, Úpice 542 32 nebo na email: 
bokajunior08@seznam.cz nebo na tel. 776 595 557 

 
Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před datem konání turnaje a následně budou účastníkům 
rozeslány propozice. Výběr účastníků bude prováděn dle včasnosti podání přihlášky. 
 
Na přihlášku uveďte adresu nebo e-mail, kam můžeme potvrdit Vaše zařazení do turnaje i 
kam budete chtít zaslat propozice na jednotlivé turnaje. 
 
Na Vaši účast a předvedené výkony se těší oddíl kopané SK Sparta Úpice. 
 

www.sparta-upice.cz 


