
 

 Tělovýchovná jednota Hrubý Jeseník   
 

      
                                   

 

 pořádá fotbalový turnaj přípravek pro ročníky 2005 a 

mladší a dívky 2004 a mladší 

v sobotu 28. 05. 2016  
 

 

Herní systém:  

8 družstev bude rozděleno do dvou základních skupin po 4, ve kterých bude hrát každý s 

každým. Po umístění v základních skupinách budou družstva podle umístění rozděleny do 

dvou skupin (skupina o 1 – 4 místo, skupina o 5 – 8 místo). Přesný herní systém může být 

upraven, v případě, že se některé z přihlášených družstev nedostaví. Rozdělení do základních 

skupin bude zveřejněno nejpozději v pátek před konáním turnaje na webových stránkách 

www.tjhrubyjesenik.cz. 

 

Místo konání:  

fotbalové hřiště Tělovýchovné jednoty Hrubý Jeseník. 

 

Termín: 
sobota 28. 05. 2016 od 9:00. 
 

Startovné: 
1200,- Kč, startovné se platí současně s potvrzením účasti hotově, případně převodem na účet 

TJ do 10 dnů od potvrzení účasti. Číslo účtu je 14537191/0100. Prosíme o potvrzení 

účasti/neúčasti nejpozději do 28. 04.2016. 

 

Pravidla: 
hraje se dle pravidel malých forem fotbalu, před zahájením turnaje se uskuteční porada 

trenérů. 

 

Rozměry hřiště:  

cca 25 m x 45 m (bude hráno na dvou hřištích současně), branky 5 x 2 m.  

 



Počet hráčů: 
5+1 (střídá se hokejovým způsobem v prostorách střídačky). Za každý tým může startovat 

maximálně 11 hráčů zapsaných na soupisce. 

 

Hra brankáře: 

 malá domů je povolena, ale brankář nesmí vzít míč do ruky, jinak je nařízena penalta 

ze vzdálenosti 8 m, 

 brankář může všechny míče rozehrávat rukou, 

 každé zahrání brankáře rukou mimo pokutové území se trestá PVK z místa přestupku, 

 brankář nesmí rozehrávat přes půlící čáru. 

 

O pořadí v základní i ve skupině o umístění rozhodují:   

 větší počet bodů (výhra 3b., remíza 1 b.),  

 vzájemný zápas, 

 větší počet vstřelených branek,  

 pokutové kopy. 

 

Občerstvení: 
pro každé mužstvo pořadatel v rámci startovného zajistí pitný režim a v poledne oběd. 

 

Ocenění:  

Každé družstvo obdrží diplom, sladkosti a další ceny. První tři týmy obdrží medaile a pohár. 

Nejlepší hráč, nejlepší střelec a nejlepší brankář obdrží individuální cenu. O udělení 

individuálních cen rozhodne hlasování trenérů.  
 

Hrací doba: 

1 x 17 minut, každé mužstvo za celý turnaj odehraje cca 100 minut. Na poradě trenérů může 

být po dohodě všech hrací doba upravena s ohledem na klimatické podmínky. Po odehrání 

základních skupin bude hodinová pauza. Předpokládané ukončení turnaje je do 15 hodin. 

   
 

 Účast na turnaji potvrzujte:  

 r.sodoma@seznam.cz, tel: 723 832 359 

 ottman@seznam.cz, tel: 606 727 087 

    

   

 

Roman Sodoma 

Tělovýchovná jednota Hrubý Jeseník 
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