
 

 

Stručná pravidla a organizace turnaje – 12 týmů 
 
1. Hrací doba:                  1 x 15 minut 

2. Účast a startovné:        12 mužstev, 1200,-Kč 

3. Systém turnaje:            Z každé základní skupiny postupují první tři týmy a hrají o 
konečné umístění na 1.- 6. místě. Poslední tři mužstva 
v základních skupinách dále hrají o 7. – 12. místo. Zápasy, které 
byly mezi soupeři odehrány v základních skupinách se již 
neopakují a jejich výsledek se započítává do konečné tabulky. O 
postupujícím ze základní skupiny a o konečném umístění 
rozhoduje při rovnosti bodů: 
a) vzájemný zápas 
b) rozdíl ve skóre 
c) více vstřelených branek 
d) pokutové kopy 

 
4. Hrací plocha:                Čtyři travnatá hřiště 24x35 m. Hřiště je vymezeno postranními 

čárami a metami. 
 

5. Branky:                         2 x 5 m 
 

6. Hráči:                           Do utkání je oprávněn start dětem ročníků 2009 a mladších (u 
dívek 2008 a mladší). Základní počet hráčů ve hře je 4+1. Střídat 
lze opakovaně, pouze v přerušené hře. Soupiska musí být 
předložena před začátkem turnaje. V případě zjištěného 
neoprávněného startu hráče jsou dosavadní dosažené výsledky 
týmu, který pravidlo porušil kontumovány ve prospěch soupeře. 

 
7. Míč:                              Míč vel. 3 

 
8. Zahájení hry:                Při zahájení musí být hráči soupeře vzdáleni od míče min. 3 

metry. Stranu si volí tým, který je v utkání uvedený jako první 
(domácí) 

 
9. Aut, rohový kop:          Rozehrání od postranní čáry může být vhozením, přihrávkou 

nohou nebo vyjetím míče do hřiště. Branky nemůže být z autu 
dosaženo vhozením nebo přímým kopem na bránu, pokud se 
letícího míče nedotkne povoleným způsobem spoluhráč nebo hráč 
soupeře v poli. Hráč vyjíždějící ze zámezí může vstřelit sám gól 
nejméně třetím dotykem s míčem. Nejbližší bránící hráč stojí 
minimálně dva metry od rozehrávky. Zda je míč v zámezí 
posuzuje rozhodčí pokud možno přesně a v míře tolerance při ne 
zcela zřetelném autu.  

 
10. Hra brankáře:                Brankář smí chytat míč do rukou jen ve vyznačeném území. Při 

zahrání rukou mimo vyznačené území následuje trestný kop. 
Malou domů může chytat do ruky. Odehraje-li brankář ze svého 
pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč 



 

 

dopadnout na vlastní polovinu hřiště, nebo se míče musí dotknout 
na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde půlící čáru. 
Porušení pravidla je trestáno nepřímým volným kopem 
z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. V rozehrání 
míče rukou není brankář omezen, pokud je míč ve hře. Při kopu 
od branky mohou hráči svého týmu převzít míč v pokutovém 
území, až po té smí být v pokutovém území bráněni.  

 
11. Ofsajd:                          Neplatí. 

 
12. Rozhodčí:                     Zajišťuje pořadatel. 

 
13. Dresy:                           Družstvo uvedené v rozlosování na druhém místě (hosté) se 

v případě podobných dresů musí obléknout do dresů jiné barvy. 
Rozlišovací dresy zajišťuje pořadatel. 

 
14. Tresty:                          Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče 

vykázat ze hry. Po vyloučení hráče hraje mužstvo dál v plném 
počtu, ale hráč, který se provinil, může nastoupit až k dalšímu 
zápasu. 

 
15. Protesty:                       Veškeré protesty a námitky, příp. nejasností ohledně pravidel, 

s konečnou platností řeší pořadatelé. Protest lze podat do 5 minut 
po odehraném utkání, kterého se týká. Za podání protestu musí 
mužstvo zaplatit 500,-Kč a v případě uznání mu bude poplatek 
vrácen. 

 
16. Výsledky:                     Průběžnou výsledkovou listinu zajišťuje pořadatel. 

 
17. Ceny:                            Ceny zajišťuje pořadatel. Každé mužstvo obdrží drobné ceny pro 

10 hráčů a diplom. Na základě konečného umístění dostanou 
první tři mužstva pro své hráče medaile a poháry za umístění. 
Ostatní hráči dostanou pamětní medaile. Individuálně budou 
oceněni nejlepší střelec, hráč a brankář, o kterých rozhoduje 
pořadatel turnaje společně s rozhodčími. Věcnou cenou bude 
sponzorem obdarován nejlépe hodnocený FANCLUB 
zúčastněného týmu. 

 
18. Organizační opatření:   Na hrací plochu mají vstup povolen pouze hráči a trenéři. Diváci 

zůstávají v prostorech vyhrazených pro diváky. V případě 
nevhodného chování diváků či členů realizačních týmů může 
rozhodčí aktéry vykázat. Při opakování přestupku bude utkání 
ukončeno s výsledkem 0:3 v neprospěch týmu, jehož fanoušci či 
funkcionáři se nevhodně chovali. 

 


