
Propozice: 

• Hraje se 4+1, hokejové střídání.  

• Soupiska se odevzdává 15 minut před minut před prvním zápasem. Po 

skončení základní části turnaje nesmí být soupiska ani družstvo doplněno o 

dalšího hráče.  

• Hraje se na dvou hřištích zároveň - rozměry jsou  42 x 23 metrů.  

• Hraje se s míčem vel. číslo 5.  

• Systém turnaje: 2 skupiny po 6 týmech, postupují 4 nejlepší týmy ze základní 

skupiny do osmifinále. Týmy umístěné na 5. a 6. místě budou hrát zápasy o 

konečné umístění, hned po skončení zápasů základní skupiny.  

• Hrací čas: 16 minut 

• Čas se během hry nepozastavuje a rozhodčí není povinen nastavovat.  

• Čekací doba není, týmy musí být v čas zahájení zápasu na hřišti. 

• Hraje se na žákovské branky 5x2 metry.  

Hraje se podle pravidel pro malou kopanou a úprav pořadatele:  

• Kontumační výsledek je 3:0.  

• Žlutá karta - hráč může pokračovat ve hře, po utkání musí u 

pořadatelského stolu zaplatit poplatek 50 Kč, aby by mohl hrát další 

zápas.  

• Červená karta - hráč v utkání skončí, družstvo bude hrát v oslabení po 

dobu 2 minut.  Po utkání musí u pořadatele zaplatit poplatek ve výši 

100 Kč, aby mohl hrát další utkání.  

• Minimální vzdálenost bránících hráčů od míče při provádění 

jakéhokoliv volného kopu je 5 m.  
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• Penaltový kop se provádí ze 7 metrů.  

• Aut se provádí pouze kopem ze země. Branka platí pouze v případě, 

že se míče dotkne alespoň jeden z hráčů na hrací ploše. Vzdálenost 

soupeře při rozehrávání autového kopu je 2 m.  

• Malá domů není povolená. Pokud se tým dopustí prohřešku, je nařízen 

nepřímý volný kop z hranice pokutového území.  

• Každý hráč je zodpovědný za svůj zdravotní stav a do turnaje nebude 

vpuštěn nikdo s pozitivními testy na Covid - 19.   

• Hráč v brýlích startuje na vlastní nebezpečí.  

• Za průběh daného utkání zodpovídá rozhodčí. Po skončení utkání 

nelze uplatnit změnu výsledku, a nebo vrácení situace.  

Kritéria pro pořadí:  

• počet bodů (3 za vítězství, 1 za remízu, 0 za prohru), 

• rovnost výsledků a minitabulku vyhodnocuje QR systém. Více informací 

naleznete pomocí čárového kódu na turnaji.  

Ceny: 

1. místo - 5 000 Kč, sud piva,  pohár a hodnotné ceny 

2. místo - pohár a hodnotné ceny 

3. místo - pohár a hodnotné ceny 

Kontaktní osoba: Zuzana Bakulová -  tel: 774 945 808 




