
II.LETNÍ POHÁR V MALÉ KOPANÉ 

NA HŘIŠTI V KOZMICÍCH. 
 

PROPOZICE. 
 

4. 8. 2012 
ZAHÁJENÍ TURNAJE V 10:00 

LOSOVÁNÍ V 9 :30  
Ředitel turnaje: Petrů Pavel. 

 

Turnaj je rozdělen do čtyř skupin po čtyřech týmech. V konečné tabulce 

základní části bude rozhodovat počet získaných bodů. Při rovnosti bodů bude 

dalším rozhodujícím aspektem výsledek vzájemného zápasu, při shodě více 

týmů body, skóre vzájemných zápasů, celkové skóre, počet vstřelených 

branek, penalty. A to v přesném sledu důležitosti, jak je uvedeno. První týmy 

v tabulce hrají finálovou skupinu o 1-4 místo, druzí o 5-8 místo, třetí o 9-12 

místo a čtvrté o 13-16 místo. Za vítězství se udělují tři body, za remízu jeden. 

Turnaj se dohrává o všechny místa v celkovém pořadí. Hraje se na čtyřech 

hřištích zároveň a to na hřišti v Kozmicích. 
 

- hrací doba je 2 x 10 minut (5 minut přestávka) 

- střídání je povoleno „hokejové“ 

- hrací systém je 5 + 1 

- není povolená „ malá domů“ 

- branka docílena přes celé hřiště je platná 

- výkop od branky je povolen přes půlící čáru 

- výhoz brankářem přes půlící čáru pouze v případě, že se míč dotkl země 

ještě před půlící čárou 

- není povolené obutí „s kolíkama“ !! 
 

Před losováním (v 9:30), vyplní každé mužstvo „hráčskou listinu. Počet 

hráčů na listině není omezen, (stravné + ceny pro 10 hráčů), nesmí již ale 

zapsaný hráč nastoupit v turnaji za jiný tým. Na závěr turnaje bude 

vyhlášeno celkové pořadí, nejlepší brankář, nejlepší střelec a nejlepší 

hráč.Vítěz obdrží putovní pohár,který musí vrátit pořadateli 14 dní před 

dalším turnajem nepoškozen.Nedodržením se vystavuje pokutě  2000 kč. 

Startovné: 1000,- Kč  



Organizační tým: Jan Petrů, Sedlaček Luboš 

 

Seznam přihlášených týmů: 

1.Křeč st. (Dvořáček Pavel), 2.Křeč ml. ( Dvořáček), 3.Radenín (Sedláček 

Luboš), 4.Debakl(Knotek), 5. Petrastav (Petrů), 6.D.P. (Rybníček), 7.Kozmice 

(Fišer), 8.Lejčkov (Černý), 9.Terezín ( Korbel), 10.FC Chýnov  (Basík) , 

11.Dobronice ( Hrušková), 12.HP – Tronic  , 13.Nová Ves ( Hruška) , 

14.Pořín (Peroutka) ,  15. Hora (Bronec), 16.Maso Planá  (Černý ) náhradníci 

– Nová Ves 2 , Červený Kůň 

 

 
 


