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A. Všeobecná ustanovení 

I. Pořadatel   SK BALKAP z.s. 

II. Termín konání   30.11.2014 

III. Místo konání   Bystřice u Benešova   

Sportovní hala Bystřice  

Doktora Edvarda Beneše 300, 257 51 Bystřice, Česká republika 

49°44'17.6"N 14°40'03.2"E 

 

IV. Vedoucí turnaje  Luděk Ballon, tel: 777708034, ballon.balkap@gmail.com 

                David Ballon, tel: 734138499,  dpjlb@seznam.cz    

. Účastníci Turnaje                

 

 

 

            

                                        

1. Všechna utkání se hrají podle platných pravidel kopané pro mini soutěžního řádu a ustanovení těchto propozic  

2. Počet hráčů: 1 brankář + 4 hráči v poli, celkový počet hráčů maximálně 10. 

3. Turnaj se hraje systémem každý s každým na 2 hřištích   

4. O konečném pořadí rozhodují tyto kritéria:  

                  a) počet bodů ze všech sehraných utkání (bodové ohodnocení 3-1-0)  

                  b) vzájemné utkání mužstev se stejným počtem bodů (body, rozdíl skóre)  

                  c) rozdíl skóre ze všech zápasů  

                  d) větší počet vstřelených branek  

                  e) menší počet obdržených branek  

                  f) 3x penalta 

5. Případné protesty podává vedoucí družstva u vedoucího turnaje. Současně s podáním protestu složí vedoucí protestujícího 
družstva částku 500 Kč. Členy STK jsou vedoucí zúčastněných družstev. STK vynáší verdikt na základě nadpoloviční většiny hlasů. 
Vedoucí protestujícího družstva nemá na zasedání STK hlasovací právo. Nebude-li protest uznán, složená částka propadá 
organizačnímu výboru.  
6. Hrací doba je 1 x 10 minut, 5 minut přestávka mezi utkáními.  
7. Hraje se podle pravidel minikopané a těchto propozic.  
8. Při rozehrávání jakékoliv standardní situace musí stát bránící hráči minimálně 2 metry od míče  
9. Brankář smí chytat rukou jen ve vymezeném území (brankoviště). Zasáhne-li míč rukou mimo brankoviště, následuje přímí 
kop. Smí vykopávat nebo vyhazovat míč z ruky i přes půlící čáru  
10. Brankář uvádí míč do hry rukou nebo nohou ze země z kteréhokoli místa v brankovišti. Po prvním dotyku brankáře nohou již 
smí být napadán soupeřem, ale brankář nesmí být faulován.  
11. Auty se vhazují, vyvádí i kopou.  
12. Rohové kopy se vykopávají (není povoleno vyvádění) 

12. Střídání probíhá hokejovým způsobem, není nutno střídat v přerušené hře.  

 

 

 

 

1. SK BALKAP z.s. 

2. TJ LIGMET MILÍN 

3. TJ HRADIŠTĚ 

4. TJ SOKOL KOSOVA HORA 

5. TJ SKK HOVORČOVICE 

6. FA METEOR TÁBOR 

7. SK VOTICE 

8. SK UHELNÉ SKLADY PRAHA 

9. MFK DOBŘÍŠ 
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VI. Ekonomická zabezpečení: 

Turnaje se účastní družstva ve vlastní režii, před zahájením turnaje zaplatí vedoucí každého zúčastněného družstva nenávratný vklad 

– 1 690,- Kč/ družstvo - Preferujme platbu na náš bankovní účet: Česká pošta - 267 150 665 / 0300 

 

Ceny zajišťuje pořadatel z nenávratného vkladu: 

1-3. místo  - medaile  

1-3. místo – pohár 

1-3- místo – věcná cena 

1-10. místo – diplom 

1-10. místo – sladkosti apod. pro děti  

 

Rozhodčí zajišťuje pořadatel. Rozhodčím může být i člen z řad účastnických týmů. Tato funkce je dobrovolná a bezúplatná.  

UPOZORNĚNÍ: pořadatel si vyhrazuje právo změn, dojde-li k neočekávaným událostem. 

 

B. Technická ustanovení 

I. Účast na turnaji 

Turnaje se mohou zúčastnit hráči narození po    1.1.2007 a mladší.  

 
II. Povinnosti družstev 

 

Nastoupit včas ke každému utkání podle rozpisu utkání. Domácí oddíl je uveden v rozpise na prvním místě. Hostující družstvo 

(v rozpise na druhém místě) se přizpůsobuje barvou dresů družstvu domácímu. V případě shody barev dresů je hostující družstvo 

povinno si zajistit rozlišováky. 

 

III. Občerstvení 

 

Po celou dobu turnaje bude připravena kantýna s občerstvením v areálu haly. 

 

IV. Disciplinární přestupky 

Při obdržení žluté karty je hráč vyloučen na 2 minuty a družstvo hraje oslabeno po tuto dobu o jednoho hráče. Po červené kartě je 

hráč vyloučen na celý zbytek utkání, ve kterém byl vyloučen a družstvo hraje oslabeno o jednoho hráče po dobu 2 minut. Obdrží-li 

hráč červenou kartu za urážku nebo hrubé nesportovní chování, bude jeho přestupek řešen disciplinární komisí příslušného 

fotbalového svazu. 

 

V. UKONČENÍ NEBO PŘERUŠENÍ TURNAJE 

Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit, případně i ukončit turnaj, z důvodu nepřízně klimatických podmínek či závažného (života 

ohrožujícího) zranění hráče, některého z účastnických týmů. Pořadatel startovné nevrací. 

 

VI. Obuv 

Do haly je předepsána sálová obuv  

Sálovou obuví se rozumí sportovní obuv s podrážkou oranžové barvy! V případě jaké koli jinak barevné podrážky, musí být na títi 

podrážce vyznačena výrobcem značka Mon – Marking – podrážka nepoškozuje povrch barevnou stopou.   

V opačném případě má správce i pořadatel osoby v neodpovídající obuvi právo vykázat z haly. 

 

VII. Pojištění  

Turnaj ani jeho účastníci nejsou pojištěni. Každý hráč startuje na vlastní nebezpečí a případné vlastní pojištění, pokud má takové 

sjednané. 


