
PRAVIDLA FOTBALOVÉHO TURNAJE  

O POHÁR BESEDNÍKŮ 

Základní ustanovení: 

 Turnaj se odehraje v termínu 23. června 2018, popřípadě o týden později (odklad kvůli nepřízni 

počasí), tj.  30. června 2018 na hasičském  hřišti v Šumicích. Turnaje se zúčastní týmy přihlášeny do 

20. 6. 2018 

Pravidla turnaje:  

Zápasy se budou hrát na hřišti s přírodním terénem (tráva). 

Hodnocení zápasů: 

Vítěz získává tři body, remíza zajistí oběma týmům po jednom bodu. 

-žlutá karta: trest na 2. minuty 

-červená karta: vyloučení do konce utkání, příští zápas hráč může nastoupit (v případě velmi vážného 

atacku stop na celý turnaj). 

Pořadí ve skupinách rozhoduje: 

1. počet bodů 

2. vzájemné utkání 

3. rozdíl branek ze všech utkání 

4. vzájemné utkání 

5. více vstřelených branek 

6. rozstřel – pokutové kopy 

Kontumační hodnocení:  

Nedostaví-li se jeden z aktérů nejpozději do 10 minut od stanoveného začátku svého zápasu dle 

časového rozpisu turnaje, je zápas kontumován s výsledkem 3 : 0 v neprospěch proviněného se 

mužstva.  

Zápasy se řídí platnými pravidly, s těmito vyjímkamy: 

- jeden zápas se hraje 2 x 12 minut 

- počet hráčů 5+1 

- střídání hráčů v zápase není nijak omezeno, pouze s tím, že smí nastoupit pouze hráč týmu     

(žádný hráč nesmí hrát za 2 a více týmů) 

- střídání probíhá hokejovým způsobem   

 



ve hře: 

-brankář začíná hru rukou nebo výkopem 

-úmyslné hraní rukou = faul  

-auty se vhazují 

-při standartní situaci stojí hráč od míče minimálně 3 metry 

-penalta se kope ze vzdálenosti 6 metrů 

-malá domů neplatí 

Hra: 

Bude upřesněna podle počtu přihlášených týmů. 

!!!RESPEKTUJTE HRU FAIR PLAY!!! 

Konečné umístění týmů: 

VÍTĚZNÝ TÝM ZÍSKÁVÁ TŘICETI LITROVOU BEČKU PIVA 

2. místo…………………………….patnácti litrová bečka piva 

3. místo ……………………………..…… flaša Captain Morgan 

Ostatní ujednání: 

Organizátoři zajistí nestranné rozhodčí a pro případné zranění první pomoc 

v účasti zdravotnického personálu. 

Dopoučujeme vzít s sebou větší množství tekutin pro 

potřeby Vašeho družstva!!! 

Co nejlepší výsledky a bezproblémovou hru Vám přejí 

organizátoři turnaje. 

Případné dotazy Vám zodpoví pan Ctirad Suchomela tel: 731 978 254 nebo na 

e-mailu: besednici@gmail.com 

!Organizátoři turnaje si vymezují právo změny propozic turnaje!  

mailto:besednici@gmail.com

