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Informace 
 

 Zápasy se odehrají na dvou travnatých hřištích v Boleradicích o rozměrech 

40x58metrů 

Pravidla turnaje jsou závazná pro všechny týmy. Prosíme kapitány, ať svůj tým 

s pravidly obeznámí před začátkem turnaje. O případných změnách během turnaje budou 

kapitáni informováni. 

Začátek turnaje je v 8:00, prosíme týmy, aby přijeli včas. Po úvodním přivítání 

proběhne rozlosování do skupin, kdy si každý kapitán vylosuje „kód“, podle kterého bude 

zařazen do určité skupiny. Rozlosování podle těchto „kódů“ bude nachystané před začátkem 

turnaje, takže každý bude ihned vědět začátky svých utkání. Po prezentaci kapitáni týmů 

vyplní soupisku týmu, pokud tak neučinili předem. Na odevzdané soupisky týmů na začátku 

turnaje již nebude možné v průběhu turnaje připisovat hráče!  

Z důvodů menšího počtu šaten (4), budou týmy v kabinách po čtyřech nebo po pěti 

týmech. Prosíme tedy, abyste si své cennosti nenechávali v kabinách a měli je vždy u sebe. Za 

případné ztráty organizátoři neručí! 

 V průběhu turnaje bude pro všechny hráče přichystán iontový nápoj, balená voda a 

menší občerstvení. 

 Minimální věk zúčastněných je 15 let. 

 

 Startovné se platí dopředu 

 Startovné: 1200,- na tým 

 Hotově jednomu z pořadatelů:  

   Stehlík Lukáš (774697478), 

   Šlancar Tomáš (774925804), 

   Víteček Milan (721110760) 

 Po domluvě přes tel. 774925804 převodem na účet 

 

 

Systém turnaje 
 

 Systém turnaje je nachystám na dvě varianty. Jedna pro 16 týmů a druhá pro 20 týmů, 

podle počtu přihlášených týmů. 

 

Varianta 16 týmů:  
 

Mužstva jsou dle rozlosování rozdělena do základních skupin po 4 mužstvech, z každé 

skupiny pak postupují první 2 mužstva do následujícího play-off. O pořadí ve skupinách 

rozhodují: 

Body: výhry(3 body), remíza (1 bod) 

Vzájemné utkání 

Celkový rozdíl skóre 

Větší počty vstřelených branek 



  

Skupinová utkání se hrají 2x10 minut, čtvrtfinálová utkání se hrají 2x12 minut, 

semifinálová utkání 2x15 minut, zápas o třetí místo 2x15 minut a finále 2x20 minut 

 

Varianta 20 týmů: 

 

 Mužstva jsou dle rozlosování rozdělena do čtyř základních skupin po 5 mužstvech, 

kde z každé skupiny postupují první dvě mužstva do následujícího play-off. O pořadí ve 

skupinách rozhodují: 

Body: výhry(3 body), remíza (1 bod) 

Vzájemné utkání 

Celkový rozdíl skóre 

Větší počty vstřelených branek 

 

 Skupinová utkání se hrají 1x15 minut, čtvrtfinálová utkání 2x12 minut, semifinálová 

utkání 2x15 minut a finále 2x20 minut. 

 

 

 

 V případě remízy ve vyřazovací části budou o postupujícím rozhodovat pokutové 

kopy. Nejprve z každého týmu tři (vždy jiný exekutor), pokud se nerozhodne tak se bude 

pokračovat vždy po jedné penaltě na každé straně (může kopat stále jeden hráč). 

 

 

V případě jiného množství přihlášených týmů dojde k nutné úpravě počtu týmů ve skupinách, 

o kterých budou týmy při zahájení turnaje seznámeny. 

 

Pravidla 
 

 Hraje se v počtu 6+1, střídá se libovolně 

 Minimální počet hráčů na hřišti je pět (4+1). Klesne-li počet hráčů pod 5, zápas bude 

kontumačně ukončen 5:0 

 Při nedostavení týmu ke svému utkání do 5-ti minut, bude zápas kontumačně ukončen 

5:0 

 Hráči jednoho týmu nastoupí ve stejných dresech s čísly 

 Každý hráč smí nastoupit pouze za 1 tým 

 Turnaj budou pískat kvalifikovaní rozhodčí  

 Branky o velikosti 5x2 m. 

 Míč velikosti č.5 

 Skluzy jsou povoleny 

 Holenní chrániče nejsou povinné, ale za případné zranění pořadatelé neručí!!! 

 Auty a rohy se kopou 

 Odkop provádí brankář rukou, může přehazovat půlku hřiště 

 Zasáhnutí brankáře rukou mimo pokutové území = pokutový kop 

 Zahrát tzv. ,,malou domů´´ není povoleno.  

 Branky nelze dosáhnout přímo z autu, přímým výhozem míče brankářem ani 

z nepřímého kopu 

 Po obdržení ŽK je hráč mimo hru na 2 minuty a jeho tým hraje v oslabení, do hry se 

vrací až po uplynutí 2 minut nebo v případě, že jeho tým obdrží gól.  



 Po obdržení ČK hráč nesmí nastoupit k následujícímu utkání 

 Za neoprávněný start hráče, který má červenou kartu nebo není uveden na soupisce je 

kontumace 5:0 

 U přímých i nepřímých kopů musí být bránící hráč vzdálen od míče min. 4 metry. 

Rozehrání musí proběhnout do 4 vteřin od pokynu rozhodčího 

 Při nástupu k utkání nesmí mít hráč na sobě žádné řetízky, náušnice či jiné věci, které 

by mohli vést ke zranění protihráče či jeho samotného 

 Je zakázáno hrát s kovovými kolíky! 

 

 

 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás kdykoli kontaktujte. 
 


