
SK MORAVAN 

OLDŘIŠOV 

 

 
 

 
Propozice IV. ročníku 

fotbalového turnaje mladších žáků 

O pohár Alfréda Bořuckého 

 

 

www.skmo.cz 



            4. ročník turnaje mladších žáků O pohár Alfréda Bořuckého 
 

 
 w w w . s k m o . c z  

 
Stránka 2 

 

 

 

Vážení přátelé,  

dovolujeme si Vás pozvat na již IV. ročník turnaje mladších žáků O pohár 

Alfréda Bořuckého, který se uskuteční v sobotu 28. června 2014 od 9:00 hodin 

na hřišti SK Moravan Oldřišov. Veškeré další informace naleznete na 

následujících stranách.  

Rozlosování turnaje bude provedeno přímo na místě před jeho začátkem. 

Předpokladem je účast 10 týmů. V případě většího zájmu přihlášených týmů 

rozhoduje datum přihlášení.  

Registraci můžete provádět prostřednictvím klubového emailu skmo@skmo.cz 

nebo na tel. č. 776 884 151 (Tomáš Lavický – ekonom klubu).  

 

   Na Vaši účast se těší 

SK Moravan Oldřišov 
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Historie turnaje 

První ročník turnaje se uskutečnil v červnu 2011 a byl vypsán pro kategorii 

mladších žáků. Jeho vítězem se stál tým z Poličné, který k nám dorazil z největší 

dálky. O rok později byl turnaj opět vypsán pro kategorii mladších žáků, kdy se 

vítězem stal tým Slavie Malé Hoštice. V roce 2013 došlo ke změně, kdy byl 

turnaj poprvé vypsán pro kategorii starších žáků. Vloni se z vítězství opět 

radoval tým z Poličné. Pro letošní rok 2014 bude turnaj pořádán pro mladší 

žáky, tj. narozené 1. 1. 2001 a mladší. 

Kompletní informace o předchozích turnajích (reportáže, fotogalerie a 

videogalerie naleznete na stránkách klubu www.skmo.cz v sekci O pohár 

Alfréda Bořuckého nebo přímo pod tímto odkazem.  

 

 

 

Účastníci I. ročníku turnaje mladších žáků O pohár Alfréda Bořuckého 

http://www.skmo.cz/
http://www.skmo.cz/o-pohar-alfreda-boruckeho/
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Propozice turnaje 

Pořadatel: SK Moravan Oldřišov 
 
Termín: sobota 28. 6. 2014, slavnostní nástup v 9:00 hodin 
 

Místo: Fotbalové hřiště SK Moravan Oldřišov, 
 

                               Opavská 17, Oldřišov 74733, mapa umístění areálu zde. 
 

Kategorie: Mladší žáci, ročník 1. 1. 2001 a mladší 
 
 
 
 
Startovné:              1000 Kč (Oběd a pitný režim je zahrnut v ceně startovného) 
 
 
 
 

Předpokládaný počet účastníků:    10 
 
Aktuální počet přihlášených účastníků bude vždy k nalezení na stránkách klubu 
www.skmo.cz v sekci O pohár Alfréda Bořuckého. 
  
Start hráčů: Jen na registrační průkazy, které musí být po celou dobu turnaje 
k dispozici k případné kontrole. 
 

Počet hráčů:  Brankář + 5 hráčů v poli 
 

Předpokládaná hrací doba: 1 x 20 minut na dvou hřištích o rozměrech 40 x 25 
metrů.  
 

Herní systém: Dvě skupiny, každý s každým, dále pak utkání o konečné 

umístění, semifinále, o třetí místo, finále. Utkání se budou odehrávat na dvou 

hracích plochách. Herní systém může být upraven organizátory podle 

konečného počtu přihlášených týmů.  
 

Soupiska: 12 hráčů + 2 realizační tým (dle soupisky budou vydávány obědy - 
max. 14 osob.) 
 

Zdravotní dozor: Zajištěn pořadatelem (hráči startují na vlastní nebezpečí). 
 

Rozhodčí: Zajištěni pořadatelem – rozhodčí z MSKFS Ostrava a OFS Opava. 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=200058690976929829852.0004baba531869d53ea2c&msa=0&ll=49.990112,17.969277&spn=0.003946,0.009645
http://www.skmo.cz/
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Ceny: Vítěz získá putovní pohár, který je povinen v určeném termínu vrátit zpět 

pořadateli a zároveň získá menší pohár do trvalého držení. Poháry získají také 

týmy na 2. a 3. místě. Pro první tři týmy jsou připraveny medaile. Dále budou 

vyhlášeny tyto individuální ocenění: nejlepší hráč, nejlepší střelec, nejlepší 

brankář, nejmladší hráč. Každý tým obdrží upomínkové předměty. 
 
 

Hodnocení turnaje: 
 

a) počet bodů (3 výhra – 1 remíza – 0 prohra)   
b) vzájemné utkání   
c) rozdíl branek  
d) větší počet vstřelených branek   
e) los   
f) v utkáních o umístnění při nerozhodném výsledku rozhodují tři pokutové 

kopy, poté do rozhodnutí. (Kop nesmí provádět stejný hráč)  
 

Pravidla: 
 

VOLNÉ KOPY 

 

Vzdálenost hráčů soupeře od místa volného kopu je 5 metrů. 
 

KOP OD BRANKY 

 

Uvést míč do hry může brankář výhozem, výkopem z ruky. Jakmile si míč položí 
na zem, dostává se míč do hry a nesmí jej chytit znovu rukou, při porušení 
následuje nepřímý volný kop. Dále brankář při uvádění míče do hry nesmí 
překopnout polovinu hřiště a to jak ze hry, tak při přerušené hře. Při porušení 
tohoto pravidla následuje nepřímý volný kop z poloviny hřiště. Toto ustanovení 
však neplatí, pokud brankář vyhazuje míč rukou. Při uvádění míče do hry 
brankařem musí být hráči soupeře mimo pokutové území. 
 
 
V utkáních lze použít zpětnou přihrávku brankáři, ale brankář se míče nesmí 
dotknout rukou. Při porušení tohoto pravidla rozhodčí nařídí nepřímý volný 
kop. 
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VÝSTROJ HRÁČŮ 

 

1. Hráči musí být před i po celou dobu střetnutí řádně ustrojeni a dodržovat 
předepsanou výstroj.  
 
2. Hráči musí mít chrániče holení.  
 

 

OFSAJD 

 

Při minifotbale neplatí ofsajdová pozice ani ofsajd.  
 

STŘÍDÁNÍ 
 

Střídání hráčů se provádí hokejovým způsobem v prostoru hráčských laviček. 

 
Rozhodčí budou přísně trestat projevy nesportovního 

chování a neférové hry!!! 
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Těšíme se na vaši účast 

 

kontaktní adresa: 

SK Moravan Oldřišov 
Opavská 17 

747 33 Oldřišov 
Mapa umístění areálu zde. 

 

e-mail: skmo@skmo.cz 
web: www.skmo.cz 

 

 

kontaktní osoby pro přihlášení do turnaje: 

Tomáš Lavický, ekonom klubu 

Tel. 776 884 151 

skmo@skmo.cz 

 

popř.  

Antonín Schwacha, předseda klubu 

tel.: 724 619 160 

e-mail: schwacha.antonin@seznam.cz 

 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=200058690976929829852.0004baba531869d53ea2c&msa=0&ll=49.990112,17.969277&spn=0.003946,0.009645

