
 

 

Náš turnaj z.s. 
 

POŘÁDÁ 
 
 

 FOTBALOVÝ HALOVÝ TURNAJ 
 hala ZBUZANY 

 
 

Pořadatel: Náš turnaj, Voroněžská 28, Praha 10 
Startovné: 1 800 Kč 
Kontakt:        David Kopec – tel: 777 234 679 
 info@nasturnaj.cz 
 www.nasturnaj.cz 

 
Místo konání : Nafukovací hala Zbuzany, Chotečská 118, Zbuzany, Praha - západ 

Hrací plocha: UMT 3G - 2 hřiště – možnost lisovek 
Začátek  
turnaje: 

8:30 prezentace; 9:00 první utkání 

13:30 prezentace; 14:00 první utkání 
 

Generální partner 
 

    
 
  
 
 

Hlavní partneři 
 

 
 
    

 
Mediální partner 

 



TECHNICKÁ OPATŘENÍ A OBECNÁ PRAVIDLA: 
1. Hrací doba: 1x14 minut, přestávka mezi zápasy max. 2 minuty 
2. Účast: 6 mužstev, rozpis utkání dle přílohy 
3. Konečné pořadí: 1. počet bodů 

2. vzájemný zápas (případě rovnosti bodů minitabulka) 
3. větší počet vstřelených branek 
4. rozdíl skóre 
5. pokutové kopy   

4. Branky: 2 x 5 m  
5. Rozhodčí: Delegaci zajišťuje pořadatel 
6. Dresy:                  Družstvo uvedené v rozlosování na 2. místě (hosté) se musí 

v případě podobných dresů převléknout do dresů 
(rozlišováků) rozdílné barvy (poskytne pořadatel). 

7. Protesty:    Veškeré protesty a námitky, příp. nejasné oblasti pravidel, 
s konečnou platností řeší koordinátor turnaje oproti 
nevratné záloze 500 Kč. 

8. Karty:                 Žlutá ani červená karta se neuděluje. Pokud se hráč bude 
chovat nesportovně, bude nejdříve rozhodčím ústně 
napomenut a později může být i slovně vykázán. Tým při 
vykázání může doplnit počet hráčů jiným hráčem z lavičky 

9. Výsledky:            Průběžnou výsledkovou listinu zajišťuje pořadatel. 
10. Trestné kopy Všechny trestné kopy jsou nepřímé. Z tr.kopu neplatí přímo 

vstřelená branka, míče se musí dotknout spoluhráč. 
11. Ceny: Mužstva na prvních třech místech obdrží poháry + medaile, 

všechna mužstva obdrží diplomy. Všechny týmy obdrží 
tašku, kde bude trocha sladkostí a slevové karty do 
fotbalového obchodu Sportfotbal.cz. 
Budou vyhlášeni: nejlepší hráč, střelec, brankář, kteří 
obdrží vouchery do muzea Lega, diplomy a další zajímavé 
ceny. 

 
Do jedné uzamykatelné šatny budou umístěna dvě až tři mužstva. 
Mužstvo uvedené v rozpise jako první má právo na volbu dresů. V případě špatného 
barevného rozlišení budou k dispozici barevná rozlišovací trička. 
Prosíme o dodržování časů a včasné nástupy na hřiště. 
Střídačky jednotlivých mužstev budou v prostoru postranní čáry na straně 
pořadatelského stolku.  
Přísný zákaz vstupu do prostoru hřiště komukoliv, kdo není uveden jako člen 
mužstva na soupisce (platí zejména pro rodiče)! 
Účastnická mužstva jsou zodpovědná za pojištění svých hráčů. Organizátoři nejsou 
zodpovědní za zranění hráčů. Cennosti lze uschovat u pořadatelů, za případnou ztrátu 
a krádež majetku ve vztahu k účastníkům turnaje pořadatel neručí. 
Trenéři a vedoucí mužstev zodpovídají za chování hráčů po celou dobu turnaje a 
způsobené škody platí na místě. 
 



Stručná pravidla turnaje: 
 

Kategorie  : Starší přípravka  
 
1. Počet hráčů: V utkání nastupuje 5 hráčů (4+1). Střídá se hokejovým způsobem. 

Soupiska musí být předložena před začátkem turnaje. 
Startuje se pouze na platné registrační průkazy nebo průkazky zdravotní 
pojišťovny.  

2. Hráči: 

3. Míč: Č. 4 
4. Zahájení hry: Stranu si volí tým, který je v utkání uvedený jako první – domácí. Při 

zahájení jakékoli standardní situace musí být protihráč vzdálen od míče 
min. 3 metry. 

5. Aut, rohový kop: Auty se rozehrávají pouze vhazováním. Z autu neplatí přímo vstřelená 
branka bez dotyku spoluhráče. 

6. Hra brankáře: Brankář nesmí při rozehrávání od brány ani v průběhu hry vyhazovat ani 
vykopávat míč za půlku (ani halfvolejem). Toto může pouze při 
vyvedení míče mimo pokutové území. V případě porušení, následuje 
nepřímý volný kop z poloviny hřiště. 

  
Kdykoliv položí brankář míč na zem, může pokračovat nohou jako 
jakýkoliv jiný hráč. V takovém případě jej však nesmí vzít zpět do rukou 
= nepřímý volný kop z místa přestupku. 

  V případě, že brankář opustí brankoviště a dotkne se míče rukama, 
následuje nepřímý volný kop z místa přestupku. 

  Malou domů NESMÍ chytit brankář do ruky. 
   

 

Kategorie  : Mladší přípravka  
 
1. Počet hráčů: V utkání nastupuje 5 hráčů (4+1). Střídá se hokejovým způsobem. 

Soupiska musí být předložena před začátkem turnaje. 
Startuje se pouze na platné registrační průkazy nebo průkazky zdravotní 
pojišťovny.  

2. Hráči: 

3. Míč: Č. 3 
 4. Zahájení hry: Stranu si volí tým, který je v utkání uvedený jako první – domácí. Při 

zahájení jakékoli standardní situace musí být protihráč vzdálen od míče 
min. 3 metry. 

5. Aut, rohový kop: Auty se rozehrávají libovolným způsobem (vhozením, přihrávkou, 
vyjetím – míč musí být v klidu). Z autu neplatí přímo vstřelená branka 
bez dotyku spoluhráče. 

6. Hra brankáře: Brankář nesmí při rozehrávání od brány ani v průběhu hry vyhazovat ani 
vykopávat míč za půlku (ani halfvolejem). Toto může pouze při 
vyvedení míče mimo pokutové území. V případě porušení, následuje 
nepřímý volný kop z poloviny hřiště. 

  
Kdykoliv položí brankář míč na zem, může pokračovat nohou jako 
jakýkoliv jiný hráč. V takovém případě jej však nesmí vzít zpět do rukou 
= nepřímý volný kop z místa přestupku. 

  V případě, že brankář opustí brankoviště a dotkne se míče rukama, 
následuje nepřímý volný kop z místa přestupku. 

  Malou domů MŮŽE chytit brankář do ruky. 
 


