
 

Technická ustanovení Turnaje Sokol Cup Roudnice 2013 

 
 
Pořadatel turnaje: TJ Sokol Roudnice 
Datum konání: 17. 8. 2013 
Místo konání: Sportovní areál TJ Sokol Roudnice  GPS: 50°10'27.859"N, 15°38'46.189"E 
Věková kategorie: Ročník 2004 a mladší 
Příjezd družstev: 8:30 – 9:00 hodin nebo podle dohody s pořadatelem 
Zahájení turnaje: 9:00 hodin 
Konec turnaje: 16:00 hodin 
Startovné: ve výši 1000,- Kč 
Počet hráčů: 5+1 
Maximální počet hráčů na soupisce 12 
Hřiště: Přírodní tráva o rozměrech 50x25m, 2 až 4 hrací plochy 
Hrací doba: 1x20min. 
Branky: 2x5m 
Hrací systém: Systém turnaje bude závislý na počtu přihlášených týmů. Každý tým odehraje min. 
7 zápasů.  
Ceny: 1 až 3. místo pěkné poháry a pro všechny účastníky budou připraveny hodnotné ceny, 
zvlášť bude vyhlášen nejlepší hráč, střelec a brankář turnaje. 
Novinka turnaje: všichni účastníci turnaje obdrží pamětní diplom se svým jménem a krásnou medaili 
Propozice a rozlosování: Včetně specifických pravidel, obdrží všichni přihlášení nejpozději 14 dní před 
datem konání turnaje. 
Tombola: Každý si může v průběhu turnaje zakoupit lísky do tomboly o hodnotné ceny. 
Občerstvení: Zajištěno v restauraci na hřišti s velmi dobrou domácí kuchyní 
 

Startují 
- hráči chlapci narození 1. 1. 2004 a mladší, dívky narozené 1. 1. 2003 a mladší. 
- hráči na soupisce musí mít platný registrační průkaz FAČR  
 

Míč 
Hraje se s míčem velikosti č. 4 - dodává pořadatel! 
 

Hodnocení 
- za vítězství 3 body, za remízu 1 bod 
O pořadí po skončení skupin rozhoduje: 
- větší počet získaných bodů ze všech utkání 
- vyšší počet vstřelených branek 
-rozdíl skóre 
- vzájemné zápasy 
-los 
Skončí-li se semifinálová utkání a utkání o pořadí nerozhodně, o pořadí rozhodují kopy ze značky PK - 
3 kopy – provádí 
vždy jiný hráč a dále po jednom hráči z každého družstva do rozhodnutí 
 
 
 
 



 
 

Rozhodčí:  
Zajišťuje pořadatel. 
 
 

Zakázaná hra 
Hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s těmito odchylkami: 
1. Pokud je zahrána “malá domů“ nohou, brankář ji nesmí chytit rukama. Pokud brankář chytí rukou 
„malou domů“ od svého spoluhráče, bude tým potrestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ na 
vertikální linii přestupku. 
2. Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně po té, co jej z rukou pustil, aniž by se mezitím někdo 
jiný míče dotknul, je tým potrestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii přestupku. 
3. Brankář musí po jakémkoliv chycení míče dát míč do 6 vteřin na zem, nebo rozehrát. Pokud by dle 

rozhodčího držel brankař míč v rukou déle, vyžádá si rozhodčí míč a podá jej druhému týmu na půlku 

hřiště. Míč musí být podán volnému hráči, tak aby ho nedostal do zjevné nevýhody. 

4. Odehraje-li brankář ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč 
dopadnout na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný 
hráč dříve, než míč přejde půlící čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém 
území, byl-li míč před tím ze hry (při rozehrání standardní situace). Porušení pravidla je trestáno 
přímým volným kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit 
pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče rukou není brankář omezen. 
5. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně vyloučit na 2 min, či do 
konce zápasu dle míry provinění. Hráč bude vykázán ze hřiště ústně bez ukázání červené karty. Jeho 
místo smí zaujmout další hráč. Pokud by vyloučením klesl počet hráčů pod předepsaný stav, je možné 
hrát dočasně o jednoho hráče méně. 
 

Standardní situace 
1. Vhazování. Bránící hráč má být jeden metr od vhazujícího hráče. 
2. Kop z rohu. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu. 
3. Kop od branky. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: Kop od branky se 
provádí tak, že míč bude umístěn před branku ve vzdálenosti asi 3 m od brankové čáry. Hráči mohou 
po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ a po té smí být v pokutovém území bráněni. Hráči 
soupeře jsou při kopu od branky mimo PÚ. Kopem od branky není možné překopnout pomyslnou 
polovinu bez doteku spoluhráče či dopadu míče na zem na vlastní polovině. 
4. Volný kop. Platí ustanovení pravidla 13 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: Při provádění volných 
kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 m od místa přestupku. 
5. Pokutový kop. Platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: Pokutový kop je 
nařízen za porušení pravidla 12 pravidel fotbalu v prostoru PÚ a je zahráván ze vzdálenosti 7 m. 
 

Pravidlo V: Střídání hráčů 
1. Střídání je opakované a lze je provádět pouze v přerušené hře. Hráč, který byl vystřídán, se smí v 
témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. Střídání se týká všech hráčů 
uvedených v zápise o utkání. Střídání hráčů musí být oznámeno rozhodčímu a při přerušení hry se 
provede co nejrychleji, aby nedocházelo k promarňování doby hry. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, 
musí být připraveni v prostoru pro příslušníky družstva (technické zóny) a hráči, kteří z hrací plochy 
odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod. 
2. Není omezen celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může 
zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem. Za správné provádění výměny hráčů i jejich 
správný počet na hrací ploše zodpovídá trenér, či vedoucí družstva. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší 
počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a upozorní 
trenéra, aby přebývající hráče odvolal z hrací plochy. Hru naváže NVK v místě, kde byl míč 
v okamžiku přerušení hry.  
 

Nominace trenérů a pravidla pro určení nejlepšího střelce: 
V průběhu celého turnaje pořadatelé evidují a trenéři všech družstev nominují: 
a. nejlepšího střelce turnaje (vzejde automaticky, v případě rovnosti počtu branek rozhodují pokutové 
kopy) 
b. nejlepšího brankáře turnaje 
c. nejlepšího hráče turnaje 
 

Ostatní ustanovení: 
Účastníci turnaje nejsou nijak pojištěni a pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu nebo 
materiální ztrátu v souvislosti s účastí na turnaji. Za chování a bezpečnost hráčů v celém areálu a za 
zajištění ochrany osobních věcí a cenností odpovídá trenér a vedoucí každého družstva. Způsobí-li 
družstvo v průběhu turnaje škodu na majetku  zodpovídá plně za jeho úhradu.  



 

 


