
Sportovní klub METEOR Strahovice 
Obec Strahovice 

Strahovice 190, 747 24 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka na halový fotbalový turnaj MINI žáků 
 
 
Vážení sportovní přátelé, 
 
Sportovní komise OÚ ve spolupráci s vedením Sportovního klubu METEOR Strahovice si 
Vás dovoluje pozvat na tradiční halový fotbalový turnaj mini žáků ve sportovní hale u ZŠ za 
účelem zkvalitnění a rozvoje mládežnického fotbalu okolních vesnic. 
 
  
 
Název akce :              Halový fotbalový turnaj mini žáků „O pohár starostky obce Strahovice“ 
 
Termín konání :         Sobota 3.3.2012 – starší mini žáci ( ročníku 2001 a mladších ) 
                                   Hráči startují na platné registrační průkazy zúčastněného družstva. 
 
Zahájení akce :          Prezence družstev od 13.15 hod., zahájení turnaje v 13.30 hod. 
 
Potvrzení přihlášek : mobil 724207786  (p.Daniel Beneš – hl. pořadatel turnaje)  
                                : e-mail : daniel.benes@agrana.com 
 
  
                                                                                                     Ve Strahovicích dne 31.1.2012 
 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
                                                                                                                    
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing.arch.Elen MALCHÁRKOVÁ                                                       Radek NEVŘELA                                   
      starostka obce Strahovice                                                    předseda SK Meteor Strahovice 
 
 



 
PROPOZICE TURNAJE       

 
 
Pořadatel turnaje :      Sportovní komise OÚ ve spolupráci s SK Meteorem Strahovice 
                                    
Technická komise :    Garant turnaje – Ing.arch.Elen Malchárková – starostka obce Strahovice                         
                                                                                             
                                   Ředitel turnaje – Radek Nevřela – předseda SK Meteor 
 
                                   Hlavní pořadatel turnaje – Daniel Beneš–předseda sportovní komise OÚ       
                                                                             
Místo konání :            Sportovní hala u ZŠ ve Strahovicích 
 
Startovné :                  500,- Kč ( platba uhrazena při prezenci ) 
 
Šatny a soc.zařízení : Každé družstvo bude mít k dispozici šatnu 
 
Družstvo obdrží :       Tekutiny pro pitný režim ( 6x1,5 litrů limonády ) 
                                   Poukazy pro občerstvení ( párek,chléb,hořčice ) v celkovém počtu 12 
                                   ( 10 hráčů + 2 vedoucí ) 
 
Předpis :                     Hraje se podle pravidel fotbalu a podle SŘ, včetně odlišností uvedených   
                                   v tomto rozpisu 
 
Hrací systém :            - hrací doba a časový rozpis budou upřesněny v návaznosti na počtu  
                                     přihlášených družstev 

- počet hráčů ve hře : 4 + 1 
- maximální počet hráčů družstva : 10 
- maximální počet vedoucích : 2 

 
Hodn.výsledků :         - za vítězství se připisují 3 body 
                                   - za nerozhodný výsledek se připisuje 1 bod 

- při rovnosti bodů rozhoduje : 1. vzájemné utkání  
                                                  2. rozdíl branek 
 

Střídání v utkání :      Libovolné jako v hokeji, ve vymezeném prostoru u střídaček  
 
Výstroj hráčů :           - dres, trenýrky, štulpny 
                                   - brankář - odlišný dres  
                                   - obuv – pouze sálová do tělocvičny – hladká podrážka 
                                   - každé družstvo musí mít 2 sady dresů odlišné barvy 
                                   - doporučuje se tepláková souprava 
                                   - holenní chrániče jsou !!!NUTNÉ!!!  
                                   Čísla dresů hráčů budou shodná po celou dobu turnaje !!!  
 
Rozhodčí :                  Zajistí hlavní pořadatel turnaje    
 
Zdravotní služba :      Zajistí hlavní pořadatel turnaje 



Pojištění :                   Turnaj není pojištěn proti krádeži   
 
Ceny :                         - ocenění nejlepších 3 družstev, vítěz obdrží pohár starostky obce  
                                      Strahovice 
                                   - všechna družstva obdrží diplom a tašky se sladkou odměnou 
                                   - vyhodnocení nejlepšího brankáře, hráče a střelce turnaje   
 
 
 
 

PRAVIDLA HRY 
 

Hrací plocha :            je vymezena postranními čárami  
 
Ofsajd :                      neplatí 
 
Pravidlo 3 sekund :    je zavedeno v zájmu plynulosti hry a týká se : 
                                   - provedení volných kopů – soupeř 3m od míče 
                                   - rozehrání míče brankářem 
                                   - provedeních rohových kopů   
                                   - vhazování míče ze zámezí – provádí se volným kopem od postranní  
                                     čáry z místa opuštění míče z hrací plochy - branka z autu neplatí 
                                   - nedodržování tohoto ustanovení znamená ztrátu míče, hru zahajuje  
                                      soupeř volným kopem 
                                   - nerozehraje-li brankář, kope se přímý kop z čáry pokutového území 
                                   - všechny volné kopy jsou v halovém fotbale přímé kopy 
 
Hra brankáře :            - brankář vhazuje a vykopává míč do hry pouze na vlastní polovinu 
                                     hřiště, kde jej spoluhráč musí převzít–porušení se trestá volným kopem 
                                   - do rukou smí brankář chytat pouze ve vymezeném prostoru – při poru- 
                                     šení následuje volný kop z čáry pokutového území   
 
Tresty za přestupky : žlutá karta – znamená vyloučení hráče na 1 minutu ( zdržování, špatné  
                                   střídání, nedodržov.vzdálenosti při rozehrávce, neupravená výstroj ) – 
                                   družstvo hraje 1 minutu v oslabení, dále pokračuje v plném počtu  
                                   červená karta – znamená vyloučení hráče do konce utkání ( hrubý  
                                   úmyslný faul, nesportovní chování, urážka rozhodčího ), družstvo hraje 
                                   2 minuty v oslabení, dále pokračuje v plném počtu  
                                   přestupek v brankovišti – trestá se pokutovým kopem 
                                   malá domů – posuzuje se jako ve velkém fotbale, při porušení nařídí  
                                   rozhodčí pokutový kop 
 
 
Vedoucí a trenéři jednotlivých družstev zodpovídají za řádné chování svých hráčů, 
včasný nástup k utkáním a za pořádek v šatnách během a po skončení celého turnaje.    
 
 
 
                                                                                                   Ve Strahovicích dne 31.1.2012 


