ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ 2017
PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE V KOPANÉ
Organizátor: Robert Hensl – tel.: 736 785 638
robin.hensl@email.cz
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Turnaj pořádá T.J. Sokol Městečko Trnávka
Turnaj se uskuteční 26. prosince 2017 ve sportovní hale ZŠ v Městečku Trnávce
Počet účastníků: 8 mužstev (max. 10 hráčů v 1 týmu)
Počet hráčů v poli: 4+1
Podmínky účasti: zaplacení startovného 1200,- Kč (předem)
Občerstvení je v ceně startovného
Ceny: pro všechny družstva
Zahájení: prezentace v 8.45, začátek prvního utkání v 9.00 hod.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
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Hraje se ve dvou skupinách po čtyřech systémem „každý s každým“
Nelze, aby jeden a týž hráč hrál za dvě mužstva
Do semifinále postupují z každé skupiny první dva, ostatní budou hrát o umístění (4. se 4. o 7.
místo, 3. se 3. o 5. místo)
O postupu při rovnosti bodů dvou a více mužstev rozhoduje:
- vzájemné utkání
- rozdíl branek
- větší počet dosažených branek
- pokutové kopy - série tří kopů na každé straně (hráči v sériích se musí střídat). Pokud se
nerozhodne, pokračuje se po jedné až do rozhodnutí. Jednotlivé kopy může provádět stejný
hráč
Dvoubodový systém
Hrát se bude podle pravidel turnaje futsalovým míčem
Hrací doba je 1 x 18 minut

PRAVIDLA TURNAJE
Počet hráčů – čtyři hráči v poli a brankář. Minimální počet hráčů je čtyři včetně brankáře.
Výstroj hráčů – pouze brankář má povoleno nosit dlouhé kalhoty. Ostatní hráči nosí trička (dres),
trenýrky, popřípadě štulpny, chrániče holení a čistou sportovní obuv. Hráči hrají na vlastní
nebezpečí.
Střídání hráčů – střídá se hokejovým způsobem z místa určeného pro střídání hráčů (lavičky za
brankami). Pokud hráč nastoupí do hry z jiného místa, bude potrestán žlutou kartou.
Brankář – smí hrát rukou pouze uvnitř vlastního brankoviště, které může kdykoliv opustit a zase se
vrátit, ale pokud se dopustí přestupku na protihráče, je jeho družstvo potrestáno trestným kopem a
brankář je potrestán žlutou kartou (trest za brankáře může odsedět jeho spoluhráč). Dres brankáře se
musí lišit od dresů hráčů. Brankář nesmí chytat „malou domů“, jestliže se proviní, mužstvo je
potrestáno přímým kopem ze značky pro pokutový kop. Střídat brankáře před provedením
pokutového kopu není dovoleno, pokud nedošlo ke zranění. Brankář musí rozehrát míč do šesti
vteřin, jinak bude potrestán žlutou kartou za zdržování hry. Při dotyku míče s hrací plochou
považujeme hru za zahájenou.
Brankoviště – brankoviště je vyznačeno oranžovým půlkruhem.
Kop od brány, výhoz – vyhozený nebo vykopnutý míč, který se v okamžiku výhozu nebo výkopu
nedotýkal hrací plochy, se musí dříve, než protne středovou čáru, dotknout hrací plochy na vlastní
polovině nebo jej na této polovině musí tečovat kterýkoliv hráč. Pokud se při výkopu nebo výhozu
dotkne míč stropu, soupeř rozehrává přímým kopem z půlící čáry. Míč může být vykopnut za
středovou čáru, jestliže se v okamžiku výkopu dotýkal hrací plochy nebo jestliže se po rozehrání
vrátí k brankáři a on jej, aniž se dotkne rukou, vykopne. Mužstvo, které pravidlo nedodrží, je
potrestáno volným přímým kopem z půlící čáry.
Dosažení branky – branka platí po střele z celého hřiště. Dotkne-li se hráč bránícího mužstva míče
rukou nebo poruší-li jinak pravidla a skončí-li míč v brance jeho mužstva dříve než rozhodčí hru
přeruší, musí rozhodčí branku uznat.
Neuznání branky – branka nemůže být uznána pokud byla dosažena přímo z autového nebo
rohového kopu.
Rohový kop a aut – provádí se kopem ze země.
Pokutové kopy – provádí se z vyznačené značky pro pokutové kopy. Brankář musí stát na
brankové čáře, hráč provádějící pokutový kop musí plynulým pohybem kopnout míč dopředu.
Nařídí-li rozhodčí opakování pokutového kopu, nemusí jej provádět stejný hráč.
Volné kopy – všechny jsou přímé a může z nich být dosaženo přímo branky. Hráči soupeře musí
stát alespoň tři metry od míče.
Kontumační výsledek – 5:0 – hráči, kteří nenastoupí do 5ti minut k utkání prohrávají kontumačně.
Vyloučení – mužstvo hráče, který byl potrestán žlutou kartou, hraje po dobu 2 minut ve třech
hráčích v poli. Hráč, který byl potrestán, smí zasáhnout do hry po obdržení branky. Hráč, který je
potrestán červenou kartou, je vyloučen do konce zápasu a jeho družstvo hraje po dobu 2 minut ve
třech hráčích v poli.
Zákaz používání skluzů! Pokud skluz není veden proti osobě protihráče nebo jiným nebezpečným
způsobem, netrestá se.
Žlutá karta – dvouminutovým hraním ve třech hráčích v poli je potrestáno mužstvo jehož hráč:
V průběhu střídání vstoupí na hrací plochu dříve než ji střídaný hráč opustí nebo na hrací plochu
vstoupí z nesprávného místa, opakovaně porušuje pravidla hry, projevuje vulgrárními slovy nebo
nesportovními a urážlivými gesty nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího, proviní se nesportovním
chováním, snaží se soupeři nedovoleně bránit ve hře (držení, vrážení do soupeře), úmyslně opustí
hrací plochu bez povolení rozhodčího, odmítá dodržet řádnou vzdálenost od míče při soupeřově
rozehrání nebo se jinak snaží rozehrání zabránit, pokud se snaží zabránit gólu posunutím branky.
Červená karta – vyloučení hráče do konce zápasu:
pokud hráč hraje surově, chová se hrubě nesportovně, používá hanlivých a urážlivých výroků,
podruhé se proviní přestupkem, za který je udělována žlutá karta (druhá žlutá).

