
TJ SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA 

pořádá halový turnaj 

žáků (ročník 2001 a mladší) 

 
 

PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE  
 

Pořadatel:   TJ Sokol Městečko Trnávka 

Termín:    13.2.2016 

Startovné:   1000,- Kč (na místě) 

Místo:   Sportovní hala u ZŠ v Městečku Trnávce 

Hrací plocha:   Povrch MONDO-FLEX, rozměry 38 x 16 m, branky 2 x 3 m 

Informace:   R. Hensl – 736 785 638 

Věková kategorie:   Žáci r. 2001, dívky r. 2000 

Začátek:   Prezentace 7:30 – 8:15 hod., začátek 1. utkání v 8:30 hod. 

Hrací doba:   1 x 15 min. (dle počtu mužstev) 

Systém:   Dvě skupiny po čtyřech. První dva ze skupiny hrají o finále, zbývající o umístění. 

Počet hráčů:   4+1 – (soupiska max. o počtu 10 hráčů + trenér a vedoucí mužstva) 

Velikost míče:   vel. 3 

Počet účastníků:   7 týmů 

Ceny:   Mužstva na 1. – 3. místě obdrží pohár a medaile, nejlepší jednotlivci věcné ceny. Družstva 

             diplomy a drobné ceny. 

Pitný režim a občerstvení:   Pro všechny družstva (10+2) zajištěn pitný režim a malé občerstvení,  

                                                pro ostatní účastníky občerstvení v bufetu. 

Rozhodčí:   Zajistí pořadatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAVIDLA TURNAJE  
 

1.   Základní počet hráčů na hřišti je 4+1, hokejové střídání. Maximální počet hráčů za družstvo   
      je deset. 
2.   Doba hry: 1 x 15 min. v základní části (1 min. na střídání družstev mezi zápasy). Hrací dobu 
      určuje rozhodčí na daném hřišti. 
3.   Střídání hokejovým způsobem bez přerušení hry. V případě vyššího počtu hráčů na hřišti s   
      ovlivněním hry následuje vyloučení (žlutá karta) na 2 min. 
4.   Žlutá karta:  Vyloučení hráče na 2 min. (v případě vstřelení branky soupeřem se vyloučený 
      hráč vrací do hry). 
      Červená karta: vyloučení hráče do konce zápasu. Přesilovka 2 min., potom je možno nahradit 
      dalším hráčem. Během 2 min. může padnout i více branek. Vyloučený hráč může nastoupit až 
      v dalším utkání. 
      Druhá červená karta: vyloučení do konce turnaje. 
5.   Hra branká ře: 

• Malou domů NESMÍ  brankář chytit do rukou, jinak následuje pokutový kop. V případě, že 
se brankář rukama dotkne míče, který je mimo brankoviště, následuje pokutový kop. 

• Při zahrání míče soupeřem za brankovou čáru, brankář uvádí míč do hry výhozem z ruky či 
výkopem nohou, vždy pouze do vlastní poloviny hrací plochy. Spoluhráč se musí 
dotknout míče na vlastní polovině hřiště. V případě porušení pravidla kope soupeř 
přímý volný kop ze středového kruhu půlící čáry nebo může rozhodčí ponechat výhodu 
soupeři. Trenér může stáhnout brankáře ze hry a nahradit jej pátým hráčem v poli. V tomto 
případě nesmí žádný hráč zastupující brankáře hrát rukou. 

• Míč hraný ze hry, pokud jej brankář chytí do rukou, může brankář uvést zpět do hry vždy 
pouze s dotekem na vlastní polovině hrací plochy nebo případně položit míč na zem, 
opustit brankoviště a hrát s ním jako pátý hráč v poli. Nesmí se ale vrátit do brankoviště a 
chytit míč do rukou. 

6.   Zahrání stropu či jiného vybavení haly znamená míč rozhodčího. 
7.   Všechny trestné kopy jsou přímé, při zahrávání kopu musí být soupeřův hráč vzdálen od míče  
      min. 5 m. Gól dosažený i přes polovinu hřiště platí. Standardní situace musí být zahrána do 5 s. 
8.   Rohy a auty se rozehrávají ze země přihrávkou. Hráč rozehrávající roh nebo aut nemůže dát 
      přímo gól (pouze až po nahrávce). 
9.   Turnaj bude rozhodovat rozhodčí zajištěný pořadatelem. 
10. Dodržení věkové hranice hráčů: Každé mužstvo předloží kopii listiny hráčů, kterou musí mít  
      s sebou pro případ kontroly věku a totožnosti hráče. Každé mužstvo, které nedodrží ročníkovou  
      hranici hráče, se vystavuje riziku, že v případě protestu podaného některým zúčastněným 
      družstvem, může pořadatel zkontumovat výsledek utkání nebo vyloučit mužstvo z turnaje bez 
      nároku na vrácení startovného. 
      Soupisky musí být odevzdány pořadatelům nejpozději 15 min. před zahájením prvního  
      utkání. 
 
O pořadí rozhoduje: 
1.   Počet bodů (2 – 1 – 0) 
2.   Vzájemné utkání (více než dvě mužstva – minitabulka) 
3.   Rozdíl skóre 
4.   Větší počet vstřelených branek 
5.   3 penalty (po vystřídání všech hráčů se může exekutor opakovat). 
 
 
 
 
 



VŠEOBECNÉ INFORMACE  
 
Hala bude otevřena od 7:30 hod. Dřívější přístup není možný. 
 
Prezentace bude probíhat od 7:30 do 8:15 hod., případně před začátkem prvních zápasů. Úhrada 
startovného v hotovosti při prezentaci. Prosíme o odevzdání soupisky při prezentaci. Důvěřujeme 
trenérům, že se zúčastní pouze povolení hráči výše uvedeného ročníku. Oficiální zahájení turnaje a 
výkop je v 8:30 hod. V případě pozdějšího příjezdu prosíme o telefonickou informaci, aby bylo 
možné případně upravit program z důvodu času. Po našem vyhrazeném čase následují v hale další 
aktivity. 
 
Žádáme všechny hráče a trenéry mužstev, kteří půjdou na hrací plochu, aby používali pouze 
sálovou obuv se světlou podrážkou, která nezanechává černé či jiné šmouhy. Bez přezutí 
nebude hráč ani trenér vpuštěn na hrací plochu. Doprovodu hráčů (vyjma realizačního týmu) 
je vstup na hrací plochu zakázán! 
 
Žádáme hráče a trenéry, aby v sálové obuvi nechodili mimo prostory haly. Šatny v hale jsou 
určeny pouze pro hráče a trenéry. 
 
Rodičům a ostatním fanouškům je vyhrazena galerie v patře, kam je zakázán vstup ve 
venkovní obuvi (doporučujeme s sebou přezůvky). 
 
Družstva startují na vlastní nebezpečí. Lékařský dozor není zajištěn! Pořadatelé turnaje dále 
upozorňují, že nezajišťují pro účastníky turnaje úrazové pojištění. 
 
Prosíme hráče i jejich doprovod o udržování čistoty v hale a přilehlých prostorách. K dispozici bude 
dostatečný počet odpadkových košů v prostoru haly i občerstvení. Diváci jsou povinni pobývat po 
celou dobu utkání ve vymezeném prostoru. 
 
Pořadatel turnaje není odpovědný za škody vzniklé při úrazech, krádežích nebo jiných škodách na 
třetí osobě. Za škody způsobené jednotlivými družstvy je zodpovědný vedoucí daného družstva, 
případně trenér – jsou povinni způsobenou škodu uhradit. 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo tyto propozice mírně upravit. O případné změně budou 
přihlášená mužstva informována. 
 
 


