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SANTA OPEN 2009  
Po�adatel: 
Orel jednota Rtyn� v Podkrkonoší 
Termín turnaje: 
26. – 27.12.2009 
Místo konání: 
Sportovní hala ORLOVNA ve Rtyni v Podkrkonoší (Na nám�stí). 
Vedoucí turnaje: 
Miloslav Krýsl   tel.: 728 481 322 
   e-mail: santaopen@seznam.cz                                                                                                     
Další informace o turnaji :                                                                                
www.fbc.orelrtyne.zde.cz 
�asový po�ad: 
Zahájení turnaje: 26.12.09 v 8:00 hodin. 
Ukon�ení: 27.12.09 do 19:30 hodin (p�edb�žn�). 
P�ihlášení do turnaje a startovné ve výši 2000 K�: 
Oznámit e-mailem a zaslat �ástku ve výši 2000 K� nejpozd�ji do 30.11.09 !!! na ú�et 
Santaopenu: 1306309339/0800, nutno uvést - variabilní symbol, který vám bude p�id�len v  
e-mailu p�i potvrzení,že jste p�ihlášeni do turnaje. 
Pravidla:  
Hraje se podle pravidel �FbU. 
Po�et hrá�� v poli 5+1 branká� + 5 náhradník� a branká�. 
Výstroj hrá��- jednotné dresy a sálová obuv podmínkou. 
Zápasy budou �ídit rozhod�í s licencí �FbU. 
Rozpis: 
Up�esn�ní dle po�tu p�ihlášených družstev. (P�edpoklad �ty�i skupiny po �ty�ech.) Losování 
prob�hne 10. Prosince 09, rozpis zápas� bude rozeslán jednotlivým tým�m  
do 14. Prosince 09.  
Hrací doba: 
Základní skupiny: 2x10 min (možno upravit podle po�tu tým�). 
Boje o kone�né umíst�ní: 2x15 minut. 
 
 
Ubytování:  
Požadavek na ubytování je nutné nahlásit vedoucímu turnaje do 9.12.09 !! 
Lze zajistit: 
1. P�ímo ve sportovní hale. Podmínkou karimatky a spací pytle s sebou.                                                                                                                                      
Cena 80,- K�/osoba/noc.                                                                                                                                                                                                                                                
2. Ubytovna - od haly vzdálená 150m                                                                                                                                                      
Cena 150,- K�/osoba/noc 
3. Pension – od haly vzdálen 400m 
Cena 400,-K�/osoba/noc 
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4. Základní škola – od haly vzdálené 200m 
Cena 80K�/osoba/noc. Podmínkou karimatky a spací pytle s sebou. 
Celkové umíst�ní:                                                                                                                     
Za vít�zství 3 body, remíza 1 bod. 
p�i rovnosti bod� rozhoduje:  - vzájemný zápas 
- rozdíl mezi vst�elenými a obdrženými brankami 
- v�tší po�et vst�elených branek 
- losování 
Podání protestu: 
Protest musí být podán nejpozd�ji do 5 minut po ukon�ení zápasu u vedoucího turnaje se 
zaplacením jednorázového poplatku 500 K�.V p�ípad� zamítnutí protestu vložená �ástka 
propadá ve prosp�ch po�adatele. 
Ceny a Trofeje: 
Zajistí po�adatel, sou�ástí turnaje je i vyhlášení sout�že jednotlivc� (nejlepší hrá� 
v kanadském bodování a branká�).. 
Hlavní cenou je: Pohár + „Soudek Pivka“.. 
Ob�erstvení: 
Bude zajišt�no v hale (jídlo, pití, cukrovinky, apod.). 
 
 

 
  
 


