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Propozice turnajů mladší přípravky, starších žáků a 
Mini 

 
Kategorie: Turnaj Mladší přípravka:  Ročník narození 2008 a mladší (dívky 2007 a mladší)  
 Turnaj Starší žáci:  Ročník narození 2003 a mladší (dívky 2002 a mladší) 
 Turnaj Mini:    Ročník narození 2009 a mladší (dívky 2008 a mladší)   
 Všechny turnaje budou probíhat souběžně.  

  

Místo:  Fotbalové hřiště SK Moravan Oldřišov, Opavská 17, Oldřišov, mapa zde  
 

Datum konání: sobota 24. 6. 2016 
 

Začátek: Sraz od 8:15, začátek od 9:00, předpokládaný konec 14:30 
 

Účastníci turnaje:  Předpokládaný počet družstev 5-6 v každém turnaji 
 

Hrací systém: Turnaj Mladší přípravka: 4 hráči + brankář 
 max. počet hráčů pro družstvo: 15 
 Utká se každý s každým 2x 12 min. 
  
 Turnaj Mini: 3 hráči v poli bez brankáře 

 Tým vždy odehraje utkání ročníků 2008, po kterém bude následovat utkáním se stejným 
soupeřem ročníku 2009.  
Utká se každý s každým 2x 12 min.  
 
Turnaj Starší žáci: 7 hráčů + brankář 
max. počet hráčů pro družstvo: 15 
Utká se každý s každým 2x 12 min.  

  

Startovné:   1000 Kč dohromady pro turnaj Mladší přípravka + Mini 
1000 Kč pro turnaje Starší žáci 
Startovné bude použito na oběd, pitný režim a ceny pro hráče. 

 

Občerstvení:   Hostinec Moravan 

 

Pravidla: 

Dle PF a SŘ až na odlišnosti těchto propozic.  
 
Mladší přípravka 
Brankář chytá míč rukou ve svém vyznačeném, mj. i pokutovém území. Vždy musí rozehrát tak, aby míč dopadl 
nejprve na svou polovinu hřiště. Při přechodu míče vzduchem na polovinu hřiště soupeře, rozehrává soupeř nepřímý 
volný kop z místa překročení středové čáry. Položí-li si brankář míč na zem, dostává se míč do hry. „Malá domů“ není 
povolena. Při porušení se míč odevzdává soupeři nejblíže k postranní čáře.  Přejde-li míč postranní čáru, následuje 
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vhazování. 
 
Mini 
Při přechodu míče za postranní čáru následuje rozehrání oprávněného družstva kopem. Při rozehrání kopu od branky 
nesmí útočící družstvo vstoupit do pokutového území dříve, než se rozehrávající družstvo podruhé dotkne míče. 
Rozehrávající hráč může vyjet s míčem také sám. Případný pokutový rok se rozehrává z půlky hřiště střelou na 
prázdnou branku bez možnosti dorazit míč do branky.  
 
 
Hrací plocha: Pro Mladší přípravku a Starší žáky  hřiště o rozměrech 40 x 25m (hraje se s míčem vel. 4) 
 Pro Mini hřiště o rozměrech 30 x 15 m (hraje se s míčem vel. 3) 
 
  

Postup pro určení vítěze turnaje: 
Pouze pro Mladší přípravky a Starší žáky. Pro Mini se pořadí určovat nebude. 
 

1. Počet bodů  
2. Vzájemný zápas 
3. Větší počet vstřelených branek 
4. Rozdíl skóre 
5. 3 Pokutové kopy, v případě nerozhodného stavu po jednom PK do rozhodnutí (nesmí kopat vícekrát stejný 

hráč) 
 
 
 


