
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Česká sekce, územní skupina č. 204
Pražská 59,  670 20 ZNOJMO

Vážení kolegové ,
dovolujeme si Vás pozvat na 8. ročník Mezinárodního halového fotbalového turnaje o Pohár 
IPA Znojmo, který organizuje územní skupina IPA Znojmo.

V rámci rozšiřování přátelských vztahů mezi členy IPA a policisty různých policejních sborů se 
těšíme na přátelské setkání ve Znojmě.

Hlavní pořadatel : I. P. A. Sekce České republiky, územní skupina Znojmo.
Datum konání :  sobota 16. října 2010
Místo konání : Tělovýchovný areál SOU na ulici Uhelná ve Znojmě
Prezentace :  08.00 - 09.00 hod. v tělovýchovném areálu SOU, ul. Uhelná  Znojmo
Zahájení turnaje :  09.00 hod.
Doprava :  všichni účastníci turnaje si dopravu zabezpečí vlastními prostředky

Podmínky turnaje

Startovné:
• družstvo  platí  alternativně  v  českých  korunách   nebo  v  euro:  buď 2.000,- Kč nebo 80,- 

EURO při registraci

Složení výpravy:
• za mužstva mohou nastoupit pouze hráči, kteří  jsou  členy  IPA a při prezentaci předloží 

průkaz IPA s platnou známkou pro rok 2010
• registrovaní fotbalisté se turnaje nesmí účastnit
• ve hře 4 hráči + 1 brankář, celá výprava max. 10 členů ( na tyto účastníky se vztahují nároky 

týkající se zabezpečení)

Pravidla hry:
• hraje se 2 x 10 minut s futsalovým míčem
• střídání je neomezené přes postraní čáru u vlastní branky
• za vítězství jsou 3 body a za remízu 1 bod
• o  postupu ze skupiny rozhoduje postupně počet bodů, vzájemný zápas, rozdíl skóre, počet 

vstřelených branek, počet obdržených  branek,  los
• ze  skupiny  postupují   první  dva  do A finále,  kteří  následně sehrají  semifinále   první   s 

druhým  z  různých  skupin. Poté  budou sehrány zápasy o třetí a o první místo. Obdobně 
sehrají zápasy o další  umístění i zbývající týmy ze základních skupin v B finále

• ve vyřazovací  části  se  nejprve  prodlužuje 1 x 5 minut, poté případně následují pokutové 
kopy - nejdříve 3 - dále po jednom

• případné  nejasnosti  a   připomínky  k  pravidlům je  možné vznést  při  zahájení turnaje, 
kde budou jednoznačně vyloženy

• protest  týkající  se  hry  je   možné  vznést   vždy  po skončení utkání případně 15 minut po 
skončení turnaje u ředitele turnaje



Vyhodnocení:
• vyhodnocení proběhne 1 hodinu po skončení turnaje na IPA klubu v areálu  OŘ PČR 

Znojmo.
• oceněna budou přiměřeně všechna družstva  a zároveň  i nejlepší jednotlivci.
• po vyhodnocení proběhne v prostorách klubu přátelské posezení jehož finanční zajištění je 

již zahrnuto do startovného

Organizační  zajištění:
• zájemci o ubytování mohou své požadavky  sdělit obratem na kontaktních telefonech
• v den konání turnaje bude v jeho průběhu zajištěno dodržování pitného režimu a taktéž bude 

účastníkům poskytnuto potřebné občerstvení formou kalorických jídel
• platby za ubytování a stravu na hotelu si bude každý hradit individuálně přímo na místě

Přihlášku zašlete  nejpozději  do 30.9.2010 na adresu nebo se kontaktujte jinak:

Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje
Územní odbor vnější služby Znojmo
Dopravní inspektorát Znojmo
Mgr. Robert Pešek
Pražská  59
670 20  Znojmo 3

FAX: +420 974 641 675  (služební - 641 675)
e-mail: pcrzndi@mvcr.cz
sl. e-mail: orzn.sdp@pcr.cz
telefon: +420 974 641 250 (služební - 641 250)
mobil: +420 724 189 034


