
Pravidla zimního turnaje 
 SK Návsí pro ročník 2020. 

 
Místo konání:   Návsí – umělá tráva 

Rozlosování turnaje: 18. 1. 2020, 18:00 v klubovně SK Návsí, účast 

zástupců klubu je povinná, dohoda o systému 
turnaje a platba startovného. 

Zahájení turnaje: 25.1. nebo 1.2. 2019 podle počtu přihlášených. 

Startovné:    1 400 Kč / zápas / mužstvo 

Povinná záloha:  Celá částka za účast v turnaji podle počtu utkání 

splatná na rozlosování. V případě odhlášení 
mužstva z turnaje v jeho průběhu záloha 
propadá. 

Doprava:  Každé družstvo si dopravu hradí na vlastní 

náklady. 

Hrací den: sobota 

 
Na každé utkání jsou zajištěni 3 rozhodčí, které pořadatel zaplatí.  
Míče pro rozcvičení si každé mužstvo zajišťuje vlastní. 
Hostující mužstvo je povinno zajistit návleky pro případ stejné barvy dresů. 
 

- střídaní hráčů je možné hokejovým způsobem 
- hrací doba: 2 x 45 min 
- přestávka 5 minut  
- hraje se dle Pravidel fotbalu FAČR 
- po obdržení dvou žlutých karet následuje karta červená 
- červená karta = vyloučení hráče (bez možnosti náhrady) hráč může 

v příštím kole nastoupit k utkání 
- fyzické napadení rozhodčího = kontumace utkání a vyloučení hráče 

z turnaje 
 
 



Hodnocení výsledku:  za vítězství utkání….............................3 body 

                                          za nerozhodný výsledek utkání…………1 bod 
                                          za prohrané utkání……………………………0 bodu 
 
O pořadí turnaje rozhoduje: 
 

A) větší počet bodů, 
B) v případě stejného počtů bodů (více družstev) rozhodne větší počet bodů 

získaných ve vzájemných utkáních, 
C) lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání, 
D) větší počet branek vstřelených ve vzájemných utkáních, 
E) lepší brankový rozdíl ze všech utkání turnaje, 
F) větší počet branek vstřelených v turnaji, 
G) pokutové kopy (5x a následně po jednom až do vítěze). 

 
 

Systém hry:  Vše se bude odvíjet podle počtu přihlášených mužstev. 

Maximální počet mužstev je 10. 
 
Viz loňský systém: 
Družstva byly rozlosovány do dvou skupin „A“ a „B“ po čtyři oddíly. Ve skupině 
se hraje každý s každým. 
 
 
Pak následují utkání o konečné umístění. 
 
Semifinále A: vítěz skupiny „A“ : druhý ze skupiny „B“ 
Semifinále B: vítěz skupiny „B“ : druhý ze skupiny „A“ 
Semifinále C: třetí ze skupiny “A“ : čtvrtý ze skupiny „B“ 
Semifinále D: třetí ze skupiny “B“ : čtvrtý ze skupiny „A“ 
 
 
 
Finále:   vítěz semifinále A : vítěz semifinále B 
O třetí místo:  poražený semifinále A : poražený semifinále B 
O páté místo:  vítěz semifinále C : vítěz semifinále D 
O sedmé místo:  poražený semifinále C : poražený semifinále D 
 
 

Kontakty:  
Jan Lupienski: mob. 776 860 350, e-mail: jan.lup@centrum.cz 
Daniel Lasota: mob. 724 200 455, e-mail: dan.las@centrum.cz 
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