
Turnaj v malé kopané „Hyena Cup 2021“ 
Pořadatel:   Tělovýchovná jednota Hrubý Jeseník, z.s.,  

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

Termín konání:  10.12. – 30.12.2021 

Místo konání:  multifunkční hřiště Hrubý Jeseník (UMT) 

Systém turnaje: v závislosti na počtu přihlášených družstev (rozdělení do skupin) 

Termín pro přihlášení: 7.12.2021 do 15:00 hodin 

Startovné:  500,-Kč/tým, startovné je splatné v termínu pro přihlášení u pořadatele 

 

Pravidla turnaje: 

• Hraje se ve složení 4+1 bez možnosti střídaní. 

• Kapitán týmu při přihlášení mužstva nahlásí složení týmu a složení přihlášených mužstev je 

neměnné (změnu ve složení týmu je možné provést z důvodu zranění se souhlasem 

pořadatele, nebo se souhlasem kapitána soupeře). Součástí je nahlášení barvy dresů (barva 

dresu brankáře musí být odlišná). V případě shody má povinnost hostující mužstvo se 

přizpůsobit. Náhradník, který nastoupí za jedno mužstvo, nesmí již nastoupit za jiné mužstvo. 

• Termíny jednotlivých utkání se soupeři si domlouvají kapitáni mužstev. Kapitán domácího týmu 

provede rezervaci UMT na https://obec-hruby-jesenik.reservio.com/  kde se také podrobně 

seznámí s provozní řádem (porušení provozního řádu bude považováno za porušení pravidel 

turnaje a mužstvo bude bez nároku na vrácení startovného vyloučeno z turnaje) 

• Utkání se hraje bez rozhodčího a za dodržování pravidel zodpovídají kapitáni obou družstev. 

Pokud se kapitáni před utkáním shodnou na osobě rozhodčího a ten s tím souhlasí, je možné, 

aby utkání bylo řízeno touto osobou. 

• Hraje se 2 x 25 minut (mezi poločasy 10 minut přestávka) a za měření času zodpovídá kapitán 

domácího týmu (pokud je důvod k nastavení, musí dojit k domluvě mezi kapitány). 

• Pro potřeby komunikace bude založena skupina v aplikaci WhatsApp (dále jen „aplikace“), do 

které budou přizváni pouze kapitáni týmů 

• Po skončení zápasu je povinností domácího kapitána nahlásit prostřednictvím aplikace 

výsledek utkání pořadateli a povinností hostujícího kapitána výsledek potvrdit. Teprve poté 

bude pořadatelem výsledek zapsán. 

• Povinností domácího kapitána je předem nahlásit domluvený termín utkání pořadateli 

prostřednictvím aplikace a povinností hostujícího kapitána tento termín potvrdit. V případě 

nedohody bude termín utkání nařízen pořadatelem na základě podkladů obou kapitánů. 

V momentě, kdy se mužstvo nedostaví k utkání v domluvený či stanovený termín, bude 

stanoven výsledek 5:0 ve prospěch týmu, jež se dostavilo. V případě, že se nedostaví ani jedno 

mužstvo, bude utkání anulováno. 

• Hraje se běžným fotbalovým míčem velikosti 5. Míč zajistí domácí mužstvo. 

• Hraje se po celé ploše a lze využívat odrazů bočních mantinelů. Nehraje se za brankovou čarou. 

V případě, kdy se míč dotkne ochranné sítě, nebo je síť překopnuta, rozehrává se neprodleně 

ze země nohou, z místa, kde míč opustil hrací plochu. Hráč soupeře musí být v době rozehrávky 

vzdálen minimálně 3 metry. Gol vstřelený přímo z autu neplatí (musí být tečován). 

• V momentě, kdy míč překročí brankovou čáru rozehrává vždy brankář (rohy se nekopou). 

• Brankoviště, kde může brankář hrát rukou je tvořeno brankovou čarou a koncovou čarou pro 

tenisové hřiště přes celou šířku hrací plochy. V momentě, kdy brankář zahraje rukou mimo 

brankoviště, zahrává soupeř pokutový kop (střed žluté čáry). 
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• V případě porušení pravidel fotbalu (faul, ruka) rozehrává se nepřímý kop z místa přestupku a 

vzdálenost soupeře musí být minimálně 5 metrů. V momentě, kdy dojde porušení pravidel 

fotbalu v brankovišti ze strany bránícího týmu, rozehrává se pokutový kop. 

• Brankář nesmí míč vykopávat z ruky. Povolenými způsoby rozehrávky, je výhoz po hranici 

vlastní poloviny, anebo rozehrávka ze země. V době rozehrávky ze země musí hráči soupeře 

opustit brankoviště. Při porušení pravidla o výhozu, rozehrává z poloviny hřiště soupeř. 

• V momentě, kdy dojde ke zranění hráče, snižuje se počet hráčů na 3+1 u obou týmů, s tím, že 

zraněný hráč již nesmí nastoupit do utkání a druhý tým smí využít institut střídání, kdy střídající 

hráč se musí nacházet v době střídání v rohu za vlastní brankovou čarou. Pokud dojde ke 

zranění hráče v posledních deseti minutách hrací doby, hraje jeho mužstvo po zbytek utkání 

v oslabení (4+1 proti 3+1). 

• Skluzy jsou považovány za faul. 

• Malá domů (dle pravidel fotbalu) = pokutový kop. 

• Účast hráče ve více mužstvech není povolena. 

• Pořadatel upozorňuje na použití vhodné a čisté obuvi. 

• Pořadatel si v případě nepřízně počasí vyhrazuje právo na prodloužení termínu konání turnaje. 

• O pořadí ve skupině rozhoduje: 

1. Počet bodů (výhra 3, remíza 1) 

2. Celkový rozdíl skóre 

3. Větší počet vstřelených branek 

4. Vzájemné utkání 

• Ceny: 

1. místo – 60 % z celkem vybraného startovného (2.000,- Kč) 

2. místo – 30 % z celkem vybraného startovného (1.000,- Kč) 

3. místo – 10 % z celkem vybraného startovného (500,- Kč) 

 

 


