Podrobná pravidla soutěže (1. kategorie do 15 let)
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Každý hráč absolvuje 30 sekundovou kvalifikaci, ve které ukáže své dovednosti
a z té se následně udělá předběžné celkové pořadí, díky kterému se sestaví
dvojice do následných battlů
Rozřazení do battlů např. s počtem 16 hráčů vypadá takto: 1. proti 16., 2. proti
15., 3. proti 14., 4. proti 13., 5. proti 12. atd.
Soutěží se v tzv. battlu, česky souboj (jeden proti jednomu)
Battle trvá 2 minuty a hráči se po 30 sekundách střídají
Každý z hráčů může mít svůj míč (velikost míče zde není omezena)
Úkolem každého hráče v battlu je, být lepší ve svém výkonu jako jeho protivník
O vítězi, který postupuje v turnaji dál, rozhoduje porota
Postupuje se pavoukovým systémem
V porotě musí být vždy lichý počet lidí, aby nedocházelo k nerozhodným
výsledkům
Porotci jsou vždy lidé, kteří mají s freestyle fotbalem nějaké zkušenosti, nebo
s kritérii hodnocení byli před začátkem soutěže důkladně seznámeni
Verdikt poroty je daný a nelze ho nijak měnit
Každý porotce má při nejistém rozhodování možnost zdržet se hlasování
překřížením rukou a nechat tak rozhodnutí na ostatních porotcích
Pokud se stane, že se více jak polovina porotců zdrží hlasování, v battlu se
bude pokračovat nastavením jedné minuty (jedenkrát 30 sekund pro každého
hráče)
V případě že jeden z hráčů před začátkem battlu nebude moci z nějakého
důvodu do něj nastoupit, nebo souboj dobrovolně vzdá, druhý hráč
automaticky postupuje v soutěži dál
Pro tuto kategorii jsou ruce povolené
Hodnotí se hlavně celkový projev a dojem hráče, schopnost ovládání míče ve
všech stylech – Lower body, upper body, sitting moves a grand moves
(všechny tyto kritéria platí pro kvalifikace i battly), hodnotí se pouze
povedené prvky, ty nepovedené nemají na hodnocení žádný vliv
Jakékoliv znemožňování druhému hráči v jeho výkonu se trestá vyloučením
z turnaje (v toleranci jsou pouze slušná gesta)
Tyto pravidla jsou dostupná před začátkem turnaje, každý soutěžící s nimi
bude seznámen a jejich zpochybňování, nebo jakékoli námitky proti nim
nebudou brány v průběhu soutěže v potaz
Pravidla lze měnit pouze se souhlasem většiny účastníků

