
Propozice Vánočního turnaje v malé kopané 

„OLD BOYS CUP 2018“ 
 

 

Termín konání:  sobota 29.12.2018 od 09.00 – 15.00 hod. 

Místo konání:  Tělocvična ZŠ Dobratice 

Počet hráčů:  3+1 ke hře + max. 4 náhradníci - střídání hokejový způsob 

Věk hráčů:  35 let a výše – v družstvu 1 neregistrovaný hráč mladší 35 let 

Povrch hřiště:  palubovka  

Rozhodčí:  zkušenosti minimálně III. Liga FAČR  

Startovné:   500,- Kč,  

   (každý hráč dostane občerstvení, guláš, balík vod na tým + ceny)  

                              Platba: 1) bankovním převodem na účet:  

                       2) osobně (do 30.11.2018) 

               Do zprávy pro příjemce uveďte název týmu. 

 

Startovné je konečné a je nevratné! Pozn. "Startujícím družstvem" se rozumí přihlášené 

družstvo, které uhradilo startovné.  

  

Rozlosování turnaje:  

Týmy rozlosujeme a zašleme časový harmonogram a hrací systém všem vedoucím 

družstev před začátkem turnaje. 

Soupiska: 

Každý tým je povinen před turnajem vyplnit soupisku a odevzdat organizátorům v hale 

nejdéle před nastoupením k prvnímu svému utkání na turnaji. Po celou dobu turnaje 

můžou nastoupit pouze hráči figurující na oficiální soupisce daného týmu. Každý hráč 

může nastoupit za jeden tým, v případě že hráč nastoupí za dvě mužstva na turnaji, 

budou jejich výsledky kontumovány. Tým, který nebude mít vyplněnou soupisku 

před začátkem svého prvního utkání, nemůže nastoupit do zápasu. 

Bodování:   Výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů. 

Hrací doba:   zákl. skupiny, - 1 x 10min 

   o 3 místo – 2 x 10 min 

                      finále - 2 x 10min 

Postupový klíč: 1. počet bodů, 2. vzájemné zápasy, 3. rozdíl ve skóre, 4. počet 

vstřelených gólů, 5. los. Mají-li tři nebo více mužstev na konci skupiny stejný počet bodů 

i ve vzájemných utkáních, rozhoduje minitabulka mezi těmito 3 a více týmy.  

Play-off: Klasický model pavouka osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, o 3.místo, finále. 

Pokutový rozstřel: V případě nerozhodného výsledku v zápase play-off, los určí tým, 

který začíná zahrávat pokutové kopy, o postupujícím rozhoduje střelba ze značky 

pokutového kopu (3 hráči na každé straně).Pokud je i nadále stav nerozhodný, pokračuje 

se v „náhlé smrti“ až do rozhodnutí. Brankář se smí při PK pohybovat jen po čáře. První 

tři kopy musí provést různí hráči, poté bez omezení.  

Výstroj: Jednotné dresy (mimo brankáře), sálovky nebo botasky se světlou podrážkou. 

Turfy jsou přísně zakázané! S jinou obuví nebude hráč připuštěn ke hře, kontrolují 

rozhodčí. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho  

samotného (přívěsky, náušnice, prsteny, atd.) Požadována je pouze sada jednotných 

dresů s čísly. Chrániče ani stulpny nejsou povinné. V případě shody dresů, budou 

připraveny rozlišováky.  

Brankář: Rozehrává výhozem nebo výkopem, může i přes polovinu hřiště, přímo z 

výhozu nesmí brankář dosáhnout branky, ani se míč dotkl země. Malá domů, chycení 

míče do ruky po nahrávce spoluhráče se nesmí, trestáno nepřímým volným kopem z PK.  

Střídání: Hokejové střídání, uskutečňuje se u půlící čáry, výměnu brankáře lze 

uskutečnit jen tehdy, když je míč mimo hru a musí se oznámit rozhodčímu.  

Skluz: Pokud není skluz nasazen přímo do souboje proti soupeři, netrestá se. Záleží na 

posouzení rozhodčího. Musí být zřejmé, že hráč nemůže svým zákrokem nikoho ohrozit. 

Pokud jde hráč skluzem do přímého souboje se soupeřem, kterému – byť čistě – odebere 



míč, jedná se o přestupek a rozhodčí ho potrestá volným přímým kopem (nebo penaltou) 

a žlutou kartou. Pokud dojde k tomu, že hráč skluzem fauluje, tedy při odebírání míče 

soupeře zasáhne, je opět nařízen volný přímý kop (penalta) a hráč je 

vyloučen.  

Vyloučení: Dojde-li k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry, ale 

musí se neprodleně odebrat pryč z hrací plochy. Jeho družstvo pokračuje ve hře po dobu 

2 minut oslabeno o jednoho hráče, pokud v této době neinkasuje branku. Po 2 minutách 

či po obdržení branky smí postižené družstvo doplnit počet hráčů na hrací ploše 

náhradníkem. Hráč, který v zápase obdrží červenou kartu, může nastoupit v následujícím 

zápase.  

Nesportovní chování: Hráč, který se úmyslně dopustí fyzického napadení nebo jiného 

nesportovního chování mimo fair-play, si pořadatel turnaje vyhrazuje právo na vyloučení 

hráče nebo celého týmu z turnaje a kontumaci veškerých výsledků daného týmu. 

Přistupujeme k řešení těchto situací individuálně s tím, že si všichni chceme zahrát fotbal 

a pobavit se, nikoliv se zranit.  

Ostatní: Vstup divákům pouze po přezutí. Turnaj není pojištěn! Organizátoři turnaje 

nejsou zodpovědní za zranění účastníků turnaje. Každý hráč, který nastoupí v turnaji, 

startuje na vlastní nebezpečí, což potvrzuje vedoucí každého mužstva podpisem na 

soupisce. Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické 

připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj. Pořadatel rovněž nezodpovídá za případné 

hmotné ztráty, není zodpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou vzniklou 

škodu účastí v turnaji nebo jeho sledováním. Prostory areálu nejsou hlídané, proto si 

za veškeré věci odložené v celém areálu odpovídá každý sám a nemá nárok na jakékoliv 

odškodnění ze strany organizátora.  Týmu, který má zaplacené startovné a nedostaví se 

na turnaj, zaniká nárok na vrácení startovného. Vítěz turnaje se zavazuje vrátit putovní 

pohár do následujícího turnaje. Organizátoři mají právo změnit harmonogram turnaje v 

důsledku neočekávaných událostí. Hlavní organizátor turnaje si vyhrazuje právo 

rozhodnout ve všech sporných situacích.  

Pořadatel: Křesťanský spolek Dobratice, z.s.   

Organizátor turnaje: Miloš Klus tel. +420 732 837 168 

 


