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POŘADATEL: SK Huhtamaki Okříšky, z.s. 

TERMÍN: Sobota 30. dubna 2022 

KATEGORIE: Hráči narození 1.1.2013 a mladší (dívky narozené1.1.2012 a mladší) 

ZAČÁTEK: 9:00 

MÍSTO KONÁNÍ: areál SK Huhtamaki Okříšky, U Stadionu 7, 67521 Okříšky 

POVRCH: tráva, 4 hřiště 

STARTOVNÉ: 
1.500,- Kč/ tým bude vybíráno při prezenci týmů. Po provedení platby bude účastníkům vystaveno potvrzení o 

platbě. Pro tým je zajištěn pitný režim a malé občerstvení. 

HRACÍ SYSTÉM: 
16 týmů rozdělených do dvou skupin po osmi. V základních skupinách se hraje každý s každým. První dva týmy z 

každé skupiny postupují do skupiny o 1.-4. místo, třetí a čtvrté týmy ze skupiny jdou do skupiny o 5.-8. místo, 

páté a šesté týmy postupují do skupiny o 9.-12. místo a sedmé a osmé týmy se utkají ve skupině o 13.-16. 

místo. Do skupin o umístění se započítávají výsledky ze základních skupin. 

POŘADÍ: 
O pořadí ve skupinách rozhodují: 1. body, 2. vstřelené branky, 3. rozdíl skóre, 4. vzájemný zápas (minitabulka v 

případě shody více než 2 týmů), 5. pokutové kopy (3 z každého týmu). 

HRACÍ DOBA A POČET HRÁČŮ: 
Hrací doba je 1x 15 minut hrubého času, Počet hráčů je 4+1. 

PRAVIDLA: 
Platná pravidla malé kopané, malá domů je povolena (bez hraní rukou brankáře). Auty se provádí libovolně, lze 

vyjet, přihrát i vhodit, ale branka platí vždy až po druhém dotyku s míčem. Teč brankáře po přímém ohrožení 

branky ke vstřelení branky nestačí. Rohový kop smí být rozehrán pouze standardním způsobem, tedy 

přihrávkou. Na rozehrávku autu či rohu je maximálně 5 vteřin. Při nedodržení časového limitu získává míč 

soupeř. Čas se počítá od chvíle, kdy je míč v místě vykonávání autu či rohu. Brankář nesmí při odkopu 

vykopávat ani vyhazovat míč za půlící čáru. Střídání je povoleno hokejovým způsobem. 

CENY: 
Všichni hráči obdrží upomínkové předměty, první tři týmy obdrží medaile, pohár a věcnou cenu. Vyhlašujeme 

cenu pro Nejlepšího střelce, cenu pro Nejlepšího hráče a cenu pro Nejlepšího brankáře. 

PROTEST: 
Protest je možné podat do 5 minut po utkání s vkladem 500,- Kč hlavnímu organizátorovi turnaje. Při zamítnutí 

protestu vklad propadá. 

JINÁ OPATŘENÍ: 
Vedení každého družstva zodpovídá za pojištění svých hráčů, organizátoři turnaje nenesou zodpovědnost za 

případná zranění, ztráty nebo zcizení majetku. 


