
Propozice a pravidla turnajů ve Zbuzanech 
ročník 2008, 2009, 2010 

 
Základní informace 
Pořadatel: Michal Novák 
Kontakt: turnajezbuzany@seznam.cz, +420 607 504 648 
Místo konání: Fotbalová hala Zbuzany, Chotečská 118, 252 25 Zbuzany, okr. 
Praha-západ 
Povrch hrací plochy: umělá tráva 
 
Technická ustanovení 

- turnaje se účastní 8 týmů 
- turnaj se hraje systémem dvou základních skupin po 4 týmech; po odehrání 
všech utkání ve skupinách vzniknou skupiny o 1. – 4. místo a o 5. – 8. místo; 
v těchto skupinách se započítávají vzájemná utkání ze základních skupin 
- v případě účasti menšího počtu týmů se bude hrát systémem každý s 
každým 
- startovné na turnaji činí 1 800 Kč a je splatné v den konání turnaje či po 
dohodě s pořadatelem převodem na účet oproti vystavené faktuře 
- všechna utkání jsou řízena delegovanými rozhodčími 
- rozpis utkání je zasílán vždy s předstihem odpovědné osobě každého týmu 
- hrací doba utkání je 1x 15 minut 
- rozměry branek jsou 5x 2m 
- střídání hokejovým způsobem v přerušené hře 
- v případě kolize barvy dresů zajišťuje pořadatel rozlišovací trika 
- hráč může být rozhodčím vykázán ze hřiště v případě zákeřného počínání či 
nesportovního chování; v tom případě tým doplní počet hráčů na stanovený 
počet jiným hráčem 
- o pořadí rozhoduje počet bodů, při jeho rovnosti rozhoduje rozdíl skóre, poté 
počet vstřelených branek, poté vzájemné utkání; při rovnosti bodů u tří a více 
týmů rozhoduje minitabulka těchto týmů a poté opět rozdíl skóre, počet 
vstřelených branek a vzájemné utkání 
- oceněny budou všechny týmy 
- pořadatel není zodpovědný za zranění hráčů, ztráty či krádeže 
- za chování hráčů a způsobené škody zodpovídá trenér či vedoucí mužstva 
 
Pravidla turnaje pro ročník 2008, 2009, 2010 

- hraje se v počtu hráčů 5+1 
- auty se rozehrávají vhazováním 
- brankář nesmí chytat malou domů; brankář při rozehrávání zahajuje 
výkopem ze země; brankář 
- všechny volné kopy jsou přímé, zeď ve vzdálenosti 5m 
- pokutový kop se rozehrává ze vzdálenosti 7m od branky 
- hraje se s míčem velikosti 4 
- na soupisce může být 12 hráčů 


