
 

 

TREFTO 

ve spolupráci s  

TJ Hrádek a FK KOHOUTI ROKYCANY 

 

 

pořádají  
turnaj mini přípravek 

  

Ročníků narození 2014 - dívky 2013 

 

20.9.2020  



 

 

                                                                                                                                                                                                 
A/ Všeobecná ustanovení 
 
1. pořadatel  : Trefto ve spolupráci s TJ Hrádek a FK Kohouti Rokycany    
                                                   
2. Termín konání : 20.9.2020 od 9,00 hod. ( šatny z bezpečnostních důvodů a situaci Covid 19 
nebudou )  - možnost uzamknout věci v šatnách , k převlečení se bude využívat velká tribuna. Pokud 
by bylo špatné počasí budou šatny koordinovány .   
 
3. Místo konání  : Areál TJ Hrádek , Sportovní 210    
 
4. Vedoucí turnaje : Radek Šilhánek ( Tel: 724037611) 
 
             

B/ Technická ustanovení  
 
1. Startují     hráči narozeni  v roce 2012 a mladší, dívky o rok starší ve své kategorii / možno 

doložit zdravotní kartou  
 

2. hrací doba 1x 16 minut  4 + 1 / 4 minuty přesun  
 

3. hrací systém – předpokládáno - 8 týmů bude rozděleno do 2  skupin po 4týmech - dále postupují 
z každé skupiny dle umístění 1-2 do zlaté 3-4 do stříbrné, kde odehrají zápasy o umístění.  
Vzájemný zápas se nepřenáší , utkání se hraje nové pro více odehrání zápasů   

 
Rozdělení základních skupin:  

 
Zelená skupina A – Kohouti Rokycany, AC Sparta Praha, 1.FK Příbram, SK Petřín   
Červená skupina B – FC Viktoria Plzeň, Baník Sokolov, SKP Rakovník, Jiskra Domažlice  

 
 

4. startovné  1600,- Kč /  splatné na místě před zahájením turnaje  
 
Žádáme týmy v případě onemocnění nebo karantény o včasné informaci o neúčasti abychom 
mohly nastavit pro ostatní týmy vhodný systém turnaje a nikoho neúčast neomezila ! Nebude se 
platit žádná sankce jen prosíme okamžité info na TEL: 724037611 – každý tým podepíše 
s odevzdáním soupisky i formulář FAČR Covid 19 bezinfekčnost  
 

Doklady o zaplacení dodáme  na turnaji. 
 

5. Rozhodčí : zajišťuje Trefto, uplatňujeme pravidlo pro rozhodčího, vyhodnotit těsné auty bez 
přerušení, abychom zbytečně nepřerušovali plynulost hry.  

6. Pravidla –  všechny zápasy se hrají podle platných pravidel kopané pro mladší přípravky 
soutěžního řádu FAČR a dodatečného ustanovení těchto propozic.            

 



 

 

7. Během turnaje bude otevřeno občerstvení a  posezením pro doprovod, pitným režimem . 
Dále stánek Treftofoto, kde si může každý hráč, tým ,nebo doprovod odnést svoji fotografii 
z našeho turnaje popřípadně svojí kartičku . Rodiče a doprovod se budou pohybovat pouze 
ve vyznačeném prostoru.  Na hřiště smí pouze trenér a jeho asistent označeni akreditační 
kartou    
 Trenéři zodpovídají za bezpečné a vhodné chování hráčů  v celém areálu  TJ Hrádek   
 

8. O pořadí rozhoduje : 
a) počet bodů vzájemný zápas /v případě více družstev minitabulka / 
b) rozdíl skóre 
c) větší počet střelených branek 
d) střelba tří pokutových kopů 

        
9. Hřiště :  4 x Travnaté / pro diváky velká tribuna   

 
10. Branky:  2 x 5 m – míč č.3 

 
11. Protesty    :   případné protesty podává vedoucí družstva vedoucímu turnaje.  
12. Brankař   :   rozehrává míč z ruky , v tomto případě nesmí přehodit nebo          
                            překopnout půlící čáru .V případě , že si míč položí na zem   
                            stává se součástí hry a polovinu může překopnout . 
                            Malá domů je povolena 
                            V případě , že brankař chytne míč mimo brankoviště,  bude pouze upozorněn 
rozhodčím , nebo trenérem a odkop nebo vyjetí od brány se opakuje. Nebo se míč přenechá 
soupeři .     
      Hráč:          auty  - přihraj, házej nebo vyvážej v případě vstřelení branky z vyvážení branka  
platí po 3 dotyku s míčem vč střely   
 
13. Střídání    :    hokejovým způsobem , možno v  nepřerušené hře 
 
14. Standardní situace :   bránící  hráč stojí  min. 3m od míče ,standardní  
                                           situace musí být rozehrána do 7 sekund jinak    
                                           přichází o míč    
 
15. Odměny  : Všichni  medaile, vítě pohár,  5x all star team turnaje, každý tým obdrží PIZZU / 
nebo sladkosti  a diplomy.  Bude zajištěn pitný režim po celý den a jablka  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
propozice zpracoval za Trefto  

Radek Šilhánek 
(Tel: +420724037611 ) 

trefto@post.cz 

 
 „ hra patří dětem ,nechme jim jejich hru „ 

 

WWW.trefto.wbs.cz  
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