
                    

1. ROČNÍK 

 
„O KAPKU LEPŠÍ TURNAJ“ 

PROPOZICE 

1. Obecná ustanovení:  
1.1. Pořadatel: ABC Braník fotbal z.s., Za mlýnem 1774/12, Praha 4 – Braník  

1.2. Hlavní organizátor: Lenka Dömeová, domeova@abcbranik.cz, tel: 608 208 009  

1.3. Termín: 1. 9. 2019  

1.4. Startovné: 1.500, - Kč (1.000, - Kč ze startovného bude věnováno Nadačnímu fondu 
Kapka naděje) 

1.5. Kategorie: Ročník 2009 a mladší  

1.6. Počet hráčů: 6+1  

1.7. Hrací doba: 1 x 20 minut  

1.8. Místo: Areál ABC Braník fotbal z.s., Za mlýnem 1774/12, Praha 4 – Braník  

1.9. Počet týmů: 24 – všechny týmy odehrají 8 utkání 

1.10. Hrací plocha: Přírodní tráva, UMT, polovina hřiště, branky 5x2m 

1.11. Ceny: Medaile (13ks) a poháry pro první tři mužstva, vítězný tým a nejlepší hráč, 
střelec a brankář obdrží poháry, všechny týmy obdrží diplom a další drobné ceny  
1.12. Rozhodčí: Zajistí pořadatel  

1.13. Časový plán: zahájení 9:00 – konec cca 17:00  



2. Technická ustanovení:  
2.1. Hraje se dle pravidel FAČR pro starší přípravku a dle těchto propozic.  

2.2. Míč: Velikost č.4  

2.3. Střídá se hokejovým způsobem bez omezení. Soupiska (max. 13 hráčů) musí být 
předložena před začátkem turnaje.  

2.4. Startuje se na listiny hráčů ze systému IS FAČR nebo kartičky pojištěnce  

2.5. V případě, že míč opustí hrací plochu, uvede se do hry autovým vhazováním. Bez 
dotyku spoluhráče gól z autu neplatí. Rohy se kopou, od brány rozehrává brankář nohou.  

2.6. Brankář nesmí rozehrát míč za půlicí čáru (vyhodit ani vykopnout). Jediné, kdy brankář 
smí hrát nohou přes půlící čáru je případ, kdy se aktivně zapojí do rozehrané akce nebo 
odkopává míč směřující na jeho bránu. V případě porušení se rozehrává nepřímý volný kop 
z půlky hřiště.  

2.7. V případě, že se brankář dotkne míče mimo pokutového území následuje nepřímý volný 
kop z jeho hranice.  

2.8. Malá domů není v kategorii SPŘ povolena. Kdykoliv položí brankář v nepřerušené hře 
míč na zem, může pokračovat nohou jako jakýkoliv jiný hráč. V takovém případě jej však 
nesmí vzít zpět do rukou = nepřímý volný kop z hranice pokutového území.  

2.9. Žluté a červené karty se neudělují, v případě nesportovního chování bude hráč 
napomenut rozhodčím, případně rozhodčí nařídí vystřídání hráče.  

2.10. Bodové ohodnocení: 3 – 1 – 0  

2.11. O umístění ve skupinách rozhoduje:  
1) počet bodů  
2) vzájemný zápas  
3) rozdíl skóre  
4) větší počet vstřelených branek  
5) pokutové kopy  
V zápasech o konečné umístění se po nerozhodném výsledku ihned kopou pokutové kopy. 
Základní série obsahuje 3 penalty. Poté se kope tradičním způsobem po jedné penaltě na 
každé straně až do rozhodnutí.  
3. Ostatní ustanovení:  
3.1. Protesty: Veškeré protesty a námitky či nejasné oblasti pravidel řeší s konečnou 
platností tříčlenný organizační výbor turnaje oproti nevratné záloze 500 Kč.  

 

Za ABC Braník fotbal z.s 

 

  

 

                                                                                              Lenka Dömeová, jednatelka  


