
 

 

 

PROPOZICE ZIMNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE                        

STARŠÍCH ŽÁKŮ 

A. Všeobecná ustanovení 
1. Pořadatel: SK Ďáblice z.s., Kokořínská 400/34, 182 00 Praha 8 Ďáblice    

2. Termín konání: 19. 11. 2022 – 12.3. 2023(Období JP Prahy 8,9 se nehraje 6-12.2.23) 

3. Místo konání: Areál SK Ďáblice z.s, Praha – Ďáblice, hřiště s ÚMT 3.generace. 

4. Kontaktní osoby: Petr Jelínek tel.: 735 126 741, Michal Mošnička tel.: 603 808 645, 

email: pejeline@seznam.cz,  

5. Účastníci turnaje: 1. SK Ďáblice „A“ , 2. SK Ďáblice „B“, 3. 4.5. 6.  

B. Hrací řád 
1. Všechna utkání se hrají podle platných pravidel kopané, soutěžního řádu a ustanovení 

těchto propozic. 

2. Hrací plocha je dle STK schváleného pasportu hřiště. 

3. Počet hráčů 10 + 1. 

4. Střídá se hokejovým způsobem v přerušené hře. V každém utkání je možno vystřídat 

neomezený počet hráčů. 

5. Turnaj se hraje systémem každý s každým. 

6. O pořadí rozhodují následující kritéria: 

1. počet bodů ze všech sehraných utkání (hodnocení 3-1-0) 

2. vzájemná utkání mužstev se stejným počtem bodů (body, rozdíl skóre) 

3. rozdíl skóre ze všech utkání 

4. větší počet vstřelených branek 

5. menší  počet obdržených branek 

7. Případné protesty podává vedoucí mužstva u vedoucího turnaje  Petra Jelínka a ten je 

následně řeší spolu s předsedou pořádajícího klubu. 

8. V případě nesehraného utkání (i omluveného)je kontumace 3:0 ve prospěch druhého 

družstva. V případě pozdní omluvy(nejpozději do Středy před hracím víkendem)pak 

může být po družstvu požadováno uhrazení nákladů za cestovné. 

9. Hrací doba je  2 x 35  minut. 

10. Utkání budou řízena jedním kvalifikovaným rozhodčím a rozhodčími laiky(zajistí si 

každé družstvo). 

C. Ekonomické zabezpečení 
1. Turnaje se zúčastní mužstva ve vlastní režii. Pojištění turnaje není zajištěno a všichni 

účastníci startují na vlastní nebezpečí a za souhlasu zákonných zástupců(zajistí si 

kluby dle vlastních interních směrnic) 

2. Startovné 7 000,- Kč uhradí účastníci hotově, nebo bankovním převodem na účet 

pořadatele č. 210007200, kód banky 0300, v.s. IČO klubu u FAČR  a to nejpozději 

týden před oficiálním začátkem turnaje. 

3. Ceny, rozhodčí, míče, přípravu HP a občerstvení (teplý nápoj) zajišťuje pořadatel. 

D. Ceny do turnaje 
1. Družstva na 1-3 místě získají pohár za umístění. 
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E. Technická ustanovení 
1. Účast na turnaji: Turnaje se mohou zúčastnit hráči ročníku 2008/2009 a mladší, 

úroveň přebor a nižší a musí mít platnou registraci v IS FAČR, nebo písemný souhlas 

mateřského klubu o povolení startu v zimní přípravě. Zápis o utkání se připraví a 

vypisuje vždy před zahájením utkání. Každé družstvo má k dispozici uzamykatelné a 

vytápěné kabiny s možností osprchování teplou vodou.  

2. Povinnost mužstev: Nastoupit ke každému utkání dle rozpisu. Domácí mužstvo (v 

rozpise o utkání uvedené na prvním místě) se v daném utkání přizpůsobuje soupeři 

barvou dresů (doporučuji VD předběžně vždy vykomunikovat). 

3. Omluvy: Nejpozději do Středy v týdnu před herním víkendem na e-mail 

pejeline@seznam.cz 

4. Občerstvení: Teplý nápoj zajišťuje pořadatel turnaje. Po celou dobu turnaje bude také 

otevřeno občerstvení v bistru klubu. 

5. Disciplinární přestupky: Disciplinární přestupky a vyloučení hráčů při utkáních 

turnaje budou v této kategorii vedena stejně jako přestupky při mistrovských utkáních. 

Rozhodčí uděluje tresty ukázání karty. ŽK – hráč vyloučen na 5 min a družstvo hraje 

s menším počtem hráčů(po uplynutí trestu se hráč může vrátit do hry)2ŽK + ČK hráč 

vyloučen na 15 min družstvo hraje s menším počtem hráčů(po uplynutí trestu se 

vykázaný hráč Nemůže vrátit do hry), ale může být nahrazen jiným hráčem a družstvo 

pokračuje v plném počtu. Tento hráč pak nesmí nastoupit v dalším turnajovém utkání. 

6. Rozhodčí: Bude/budou obsazovány vedoucím turnaje ve spolupráci s obsazovacím 

úsekem PFS. 

7. Ostatní : Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo kdykoliv turnaj ukončit/nedohrát a to 

z důvodu jemu nepředpokládaných událostí, anebo zásahu vyšší moci. Vybrané 

startovné  klubů se pak nevrací. 
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