
Memoriál Václava Velinského 

Halový turnaj starších elévů, ročník 2005 a mladší 

 

Termín:  Sobota 27.2.2016, prezentace 8:00 hod (první zápas 8:30 hod). Při prezentaci  

   předloží mužstva soupisku – max. 12 hráčů. 

Kategorie:  Starší elévové, hráči narozeni po 1.1.2005, dívky narozeny po 1.1.2004 

Místo:   Sportovní hala Holice, Holubova ulice, GPS 50°4´18.732“N, 15°59´20.380“E 

   Vstup zadním vchodem od restaurace Synot Tip 

Startovné:  1.200,- Kč – splatné na místě 

Systém turnaje: dvakrát každý s každým (viz rozpis turnaje)  

Hřiště:  18 x 45 m, házenkářské branky 

Čas hry:  1 x 12 min 

Ceny:   První tři týmy medaile a poháry, nejlepší hráč, střelec a brankář, drobnost pro  

   všechny hráče 

Kontakt:  D. Velinský – 602 475 040, Z. Nývlt – 604 944 301 

Občerstvení: Zajištěno po dobu turnaje v hale v bufetu na náklady účastníků 

 

Pravidla turnaje: Hraje se dle pravidel malé kopané s těmito místními úpravami: 

1. Počet hráčů 4 + 1, minimální počet hráčů ve hře 4 včetně brankáře. Střídání hokejově i 

v nepřerušené hře v prostoru střídaček. Při překročení povoleného počtu hráčů následuje 

vyloučení – družstvo oslabeno na 2. min. 

 

2. Na straně u tribuny se hraje o mantinel, na druhé se vhazují auty. Rohy se kopou z obou 

stran. 

 

3. Hra brankáře: 

 a) brankář smí opustit brankoviště a stává se tím dalším hráčem 

 b) při rozehrání míče mimo hru nesmí míč přejít půlící čáru, nutný dotek jakéhokoliv hráče 

     při porušení následuje volný kop z poloviny hřiště 

 c) volí-li brankář rozehrávku míče mimo hru vedením a následnou přihrávkou smí hrát   

     přes půl, ale v době přihrávky musí být mimo brankoviště 

 d) malá domů se posuzuje jako ve velkém fotbalu, při porušení pravidla následuje    

     pokutový kop 

 e) hra rukou mimo brankoviště se trestá pokutovým kopem 

 

4. ŽK – následuje vyloučení – družstvo oslabeno na 2 min. Po obdržené brance se hráč vrací do 

hry. Družstvo může být oslabeno pouze o jednoho hráče (tresty se načítají). 

 



5. ČK – následuje vyloučení – družstvo oslabeno na 3 min. Po obdržené brance družstvo nesmí 

doplnit hráče do stanoveného počtu. Vyloučený hráč již nesmí v utkání nastoupit. 

 

6. Postavení mimo hru neplatí. 

 

7. Pravidlo 5-ti vteřin – týká se vhazování autů, zahrávání volných a rohových kopů. Při 

nedodržení pravidla brankářem následuje rohový kop soupeře. Při nedodržení limitu získává 

míč soupeř. 

 

8. Při doteku míče o strop, rozehra z poloviny hřiště. Při zakopnutí míče na tribunu, rozehra ze 

země v místě opuštění hřiště. 

 

9. Všechny volné kopy jsou přímé – soupeř 4m od míče. 

 

10. Každý hráč musí být při hře vybaven chrániči holení. 

 

Družstva startují na vlastní nebezpečí. Lékařský dozor není pořadatelem zajištěn. 

O pořadí rozhoduje: 

1) Počet bodů 

2) Vzájemný zápas, případně minitabulka 

3) Rozdíl skóre 

4) Větší počet vstřelených branek 

5) 3x pokutový kop, následně do rozhodnutí (musí se vystřídat všichni hráči) 

 

 

          Petr Bajer 

          Předseda SK Holice 


