
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel: Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s.  

                Boženy Němcové 1780, Sokolov 356 01 

 

Kontakt: vedoucí trenér přípravek FKB a hlavní pořadatel Tomáš Hájek  

              tel. 724 431 083 

              tomas.hajek@fksokolov.cz 

 

              pořadatel turnajů přípravek FKB Vlastimil Verner st.  

              tel. 607 858 517 

               

Startovné: 1600,- Kč 

 

Místo konání: sportovní hala ISŠTE Sokolov, ulice Jednoty 

Hrací plocha: palubovka, branky 3x2 metry 

Začátek: 1.2.2020, prezence od 8:30, první utkání od 9:00 

 

Partneři turnaje: 
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Datum a kategorie: 1.2.2020 – U9 (narození v roce 2011 a mladší) 

 

Přihlášené týmy: 

 

  
 
FK Baník Sokolov  

 
 

                                                                    
 
FC Slavia Karlovy Vary 

 
 

  
 
SK Uhelné sklady Praha 

 
 

                                                                   
 
TJ Lomnice 

 
 

 
 
TJ Čechie Dalovice 

 
 

                                                                   
 
SKJ Junior Žatec 

 
 

 
 

Junior Chomutov 
 
 

                                                                    
 

TJ Jiskra Aš 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

Organizační náležitosti  
 
Podmínky účasti: soupiska s datumem narození (příloha), maximální počet 10  

                          hráčů, za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva 
 

Sportovní výstroj: klubová výstroj, včetně holenních chráničů, sálová obuv. 
                           Družstvo uvedené v rozlosování na 2. místě (hosté) se musí 

                           v případě podobných dresů převléknout do dresů (rozlišováků) 
                           rozdílné barvy (rozlišováky zapůjčí pořadatel). 
 

Míče: sálový velikost č.4 
 

Rozhodčí: delegován KR KKFS 
 
Systém turnaje: Turnaj se hraje ve dvou skupinách - „Červené“ a „Modré“. První 

                        dva ve skupině postupují do „Zlaté skupiny“, mužstva umístěná 
                        na třetí a čtvrté pozici hrají o umístění ve „Stříbrné skupině“. 

 
Prezence: max. 15 minut před úvodním zápasem, s vyplněnou soupiskou, 

               zaplacení startovného 1600,- Kč (hlavní pořadatel vystaví doklad o 

               zaplacení). 

 

Protesty: veškeré protesty a námitky, příp. nejasné oblasti pravidel, s konečnou 

              platností řeší hlavní pořadatel turnaje oproti nevratné záloze 200 Kč. 

 

Ceny: poháry a medaile pro první tři místa. Všechna mužstva obdrží diplom, 

         ovoce a sladkosti. Dále budou turnajovou komisí vyhlášen individuální 

         ceny: nejlepší hráč, nejlepší brankář a střelec. 

         (pozn. - určení nejlepšího střelce – při stejném počtu vstřelených branek 

         bude následovat rozstřel na nejlepšího brankáře – střídavě střelba 

         jednoho pokutového kopu až do rozhodnutí). 

 

Možnosti občerstvení: občerstvení si můžou návštěvníci turnaje zakoupit v bufetu 

                                turnaje. Každý tým má nárok na 12 porcí svačiny 
                                (prosíme vyzvednout najednou po domluvě s obsluhou  
                                bufetu).  

 
Důležitá upozornění: 1) za pořádek v šatnách a chování hráčů svých družstev v 

                                   prostorách haly je zodpovědný hlavní trenér nebo 
                                   vedoucí týmu. 
                               2) pořadatel turnaje nenese zodpovědnost za odložené 

                                   věci, cennosti, peníze atd. 
                               3) zákaz nošení jídla a pití na hrací plochu. 

                               4) zákaz kouření v prostorech sportovní haly. 
                               5) žádáme mužstva, aby neodjížděli před závěrečným  
                                   Vyhodnocením. 

                               6) pořadatel si vyhrazuje právo změn, dojde-li k 

                                   neočekávaným událostem. 

 

 



 

 

Pravidla hry 

  

1)   všechna utkání se hrají podle platných pravidel fotbalu a ustanovení těchto 

      propozic.  

2)   hrací doba: 1 x 12 minut. 

3)   počet hráčů na hřišti: 4 + 1 (brankář), na soupisce max. 10 hráčů. 

4)   každý přestupek brankáře mimo brankoviště (hraní rukou mimo 

      brankoviště, faul mimo brankoviště) se trestá přímým volným kopem. 

      Všechny volné kopy z vlastní poloviny hřiště, včetně půlící čáry, jsou nepřímé  

      (nesmí být nakopnuty přímo na branku soupeře). Všechny volné kopy na  

      polovině soupeře jsou přímé. 

      Pokutový kop = všechny fauly v brankovišti včetně úmyslného hraní rukou  

      hráčem. 

5)   „malá domů“ je povolena. 

6)   na delších stranách se hraje na lajny házenkářského hřiště, auty se  

      rozehrávají kopem. Přímo z autu nesmí být dosaženo gólu.  

7)   pokud brankář rozehrává míč z ruky, nesmí přehodit půlicí čáru bez doteku 

      míče s hráčem nebo podlahou na vlastní polovině. Jestliže hraje mimo  

      brankoviště nohou, stává se normálním hráčem a může přihrát vzduchem i 

      za polovinu hřiště. Tato ustanovení platí i v případě, že brankář rozehrává 

      míč chycený ze hry. Při porušení tohoto pravidla následuje nepřímý volný 

      kop z poloviny hřiště. 

8)   při rozehrávání jakékoliv standardní situace musí stát bránící hráč minimálně  

      4 metry od míče. 

9)   střídání probíhá hokejovým způsobem, není nutno střídat v přerušené hře, 

      výměna hráčů však musí proběhnout v prostoru střídaček. Při porušení 

      tohoto pravidla následuje nepřímý volný kop z půlící čáry. 

10) povinností je nastoupit včas ke každému utkání podle rozpisu (čekací doba 

      1 min., pak následuje kontumace utkání). Domácí klub je uveden v rozpise 

      na prvním místě. 

11) žlutá ani červená karta se neuděluje. Pokud se hráč bude chovat 

      nesportovně, bude nejdříve rozhodčím ústně napomenut a později může být i 

      slovně vykázán. Tým při vykázání může doplnit počet hráčů jiným hráčem z 

      lavičky. 

12) O konečném pořadí rozhoduje: 

      a) počet bodů (3-1-0) 

      b) větší počet vstřelených branek 

      c) vzájemné utkání 

      d) rozdíl skóre 

      e) menší počet obdržených branek 

      f) minitabulka 

     g) střelba ze značky pokutového kopu (3 hráči) 

     h) střelba ze značky pokutového kopu po jednom hráči (který ještě nekopal) 

         z každého družstva do rozhodnutí 

 

 

 



 

 

Harmonogram a tabulky základní skupiny 

 

1. 09:00      TJ Čechie Dalovice - FK Baník Sokolov                                          : 

1. 09:13      FC Slavia K. Vary – TJ Lomnice                                                    : 

1. 09:26      TJ Jiskra Aš – SKJ Junior Žatec                                                    : 

1. 09:39      Junior Chomutov – SK Uhelné sklady Praha                                  : 

2. 09:52      FK Baník Sokolov - TJ Jiskra Aš                                                    : 

2. 10:05      TJ Lomnice - Junior Chomutov                                                     : 

2. 10:18      SKJ Junior Žatec - TJ Čechie Dalovice                                           : 

2. 10:31      SK Uhelné sklady Praha - FC Slavia K. Vary                                  : 

3. 10:44      SKJ Junior Žatec - FK Baník Sokolov                                            : 

3. 10:57      SK Uhelné sklady Praha - TJ Lomnice                                           : 

3. 11:10      TJ Čechie Dalovice - TJ Jiskra Aš                                                  : 

3. 11:23      FC Slavia K. Vary – Junior Chomutov                                            : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Harmonogram a tabulky skupiny o umístění 

1. 11:50      4 červená - 3 modrá                                   : 

1. 12:03      2 červená - 1 modrá                                   : 

1. 12:16      4 modrá - 3 červená                                   :  

1. 12:29      2 modrá - 1 červená                                   :  

2. 12:42      3 modrá - 4 modrá                                     :  

2. 12:55      1 modrá - 2 modrá                                     : 

2. 13:08      3 červená - 4 červená                                 : 

2. 13:21      1 červená - 2 červená                                 :  

3. 13:34      3 červená - 3 modrá                                   :  

3. 13:47      1 červená - 1 modrá                                   : 

3. 14:00      4 červená - 4 modrá                                   : 

3. 14:13      2 červená - 2 modrá                                   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


