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Fotbalový klub Bolatice 
Opavská 45, 74723  Bolatice 

web: fotbal.bolatice.cz, email: FK.Bolatice@seznam.cz 

   
 

 

Propozice turnaje mladších žáků FK Bolatice 
 

 

Název akce:  O pohár starosty obce Bolatice – V. ročník 

 

Termín akce:  11. 2. 2012 (SO) – kategorie mladších žáků (ročníku 1999 a mladších) 

 

Zahájení akce: od 8:30 hodin – prezence – poté viz harmonogram turnaje (rozlosování) 

 

 

 

 

Obsah propozic: 
 

1. Organizační zabezpečení turnaje: ................................................................................................ 2 

2. Základní technická ustanovení: .................................................................................................... 2 

3. Přihlášená družstva: ..................................................................................................................... 5 

4. Harmonogram turnaje (rozlosování): ........................................................................................... 5 

 

 

 

V Bolaticích dne 31.1.2012. 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

       Josef BOČEK    Mgr. Jaroslav NAWRATH, MBA 

předseda FK Bolatice         místopředseda FK Bolatice 
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1. Organizační zabezpečení turnaje: 
 

Pořadatel turnaje:  Fotbalový klub Bolatice (dále jen FK Bolatice) 

 

Technická komise:  - garanti turnajů – Mgr. Herbet PAVERA – starosta obce Bolatice 

            Martin BORTLÍK – místostarosta obce Bolatice 

- ředitelové turnajů – Mgr. Jaroslav NAWRATH, MBA 

Josef BOČEK 

    - hlavní pořadatel – Ing. Libor ŠEFČÍK 

    - technický vedoucí – Karel ŠEVČÍK 

 

Termín konání:  11. února 2012 – mladší žáci ročníku 1999 a mladší 

 

Místo konání:   Sportovní hala Základní školy Bolatice 

 

Startovné:   500,- Kč (platba uhrazena při prezenci) 

 

Šatny a sociální zařízení: dvě družstva budou mít k dispozici jednu šatnu (turnaj není pojištěn 

proti krádeži – zodpovídá vedoucí každého družstva) 

 

Bufet: zajištěn pořadatelem turnajů 

 

Družstvo obdrží:  - tekutiny pro pitný režim (6x 1,5l limonády) 

- poukazy na občerstvení v bufetu (párky, chléb nebo rohlíky) 

v celkovém počtu 12 (10 hráčů + 2 vedoucí) 

 
 

2. Základní technická ustanovení: 
 

Předpis: hraje se podle pravidel fotbalu a podle SŘ, včetně odlišností 

uvedených v tomto rozpisu 

 

Startují:   mladší žáci – hráči narození po 1.1.1999 a mladší 

    hráči startují na platné registrační průkazy startujícího družstva! 

 

Hrací systém: hraje se podle "časového rozpisu" – viz harmonogram turnaje 

 

Hrací doba: všechna utkání se hrají 1x 13 minut (přestávka mezi utkáními je 

stanovena na 2 minuty – pouze na přípravu jiných družstev utkání dle 

bodu 3) 

 

Hodnocení 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 
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    - obuv: pouze do tělocvičny – hladká podrážka 

    - každé družstvo musí mít 2 sady dresů odlišné barvy  

    - doporučuje se tepláková souprava 

    - holenní chrániče jsou !!!NUTNÉ!!! 

 

Ofsajd:   neplatí 

 

Pravidlo 3 sekund:  je zavedeno v zájmu plynulosti hry a týká se: 

    - vhazování míče ze zámezí 

    - provedení volných kopů - soupeř 3 m od míče 

     - rozehrání míče brankářem 

     - provedení rohových kopů 

- nedodržení tohoto ustanovení znamená ztrátu míče, hru zahajuje 

soupeř volným kopem 

- nerozehraje-li brankář, kope se přímý volný kop z čáry pokutového 

území 

    - všechny volné kopy jsou v halovém fotbalu 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 – 

porušení –> přímý volný kop z místa porušení pravidla 

 

Hrací plocha: je vymezena postraními čárami, vhazování míče je nahrazeno přímým 

volným kopem z místa opuštění míče hrací plochy 

 

Tresty za přestupky: žlutá karta - znamená vyloučení hráče na 1 minutu (zdržování, 

nedodržování vzdálenosti při rozehrávce, neupravená výstroj) 

červená karta - znamená vyloučení hráče do konce utkání. Družstvo je 

potrestáno  2 minuty hry v oslabení, dále pokračuje v plném počtu 

(např. hrubý úmyslný faul, nesportovní chování, urážka rozhodčího 

apod.) 

přestupek v brankovišti –  se trestá pokutovým kopem 

malá domů – posuzuje se jako ve velkém fotbale, při porušení nařídí 

rozhodčí pokutový kop  

    rohový kop – provádí se kopem 

 

Soupisky hráčů:  s očíslováním dresů – bude shodné po celou dobu turnaje 

 

Rozlosování: viz harmonogram turnaje 

 

Technické předpisy:   - hrací doba: bude upřesněna v návaznosti na počtu přihlášených 

    - počet hráčů ve hře:      4 + 1 

    - maximální počet hráčů družstva: 10 

    - maximální počet vedoucích     2 

 

Rozhodčí:   zajistí pořadatel turnaje 

 

Pojištění:   turnaj není pojištěn proti krádeži 
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Ceny: - vítěz turnaje obdrží pohár starosty obce Bolatice 

- všechna družstva obdrží diplom a tašky se sladkou odměnou 

- ve všech kategoriích bude vyhodnocen nejlepší brankář, hráč a 

střelec, kteří obdrží ceny 

 

Zdravotní služba:   zajistí pořadatel turnajů 

 

Závěrečná ustanovení: vedoucí jednotlivých družstev zodpovídají za řádné sportovní chování 

svých hráčů, včasný nástup k utkání a za pořádek v kabinách během a 

po skončení celého turnaje družstev 

 

 

 

 

Tyto propozice byly řádně schváleny Výkonným výborem Fotbalového klubu 

Bolatice na svém zasedání dne 31.1.2012. 
 

 

 

 

 

 

 

V Bolaticích dne 31.1.2012. 

 

 

 

Za FK Bolatice: 

 

 

 

 

 

Josef BOČEK v.r.       Mgr. Jaroslav NAWRATH, MBA v.r.      Jiří BURIAN v.r. 

         předseda FK Bolatice    místopředseda FK Bolatice   tajemník FK Bolatice 

 

 

 

 

 

 

Za obec Bolatice: 

 

 

 

 

 

Mgr. Herbert PAVERA v.r.   Martin BORTLÍK v.r. 

   starosta obce Bolatice         místostarosta obce Bolatice 
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3. Přihlášená družstva: 
 

skupina A      skupina B 
 

Družstva:      Družstva: 
 

1. FK Bolatice      1. TJ Sokol Kobeřice 

2. TJ Sokol Holasovice    2. TJ SK Kravaře 

3. SK Bohuslavice     3. SK Viktorie Chlebičov 

4. FC MSA Dolní Benešov    4. TJ Sokol Hněvošice 

 
 

4. Harmonogram turnaje (rozlosování): 
 

utkání hrána 1x 13 minut 

 

  8:45 hod: Bolatice – Dolní Benešov    9:00 hod: Kobeřice – Hněvošice 

  9:15 hod: Holasovice – Bohuslavice    9:30 hod: Kravaře – Chlebičov 

  9:45 hod: Dolní Benešov – Bohuslavice  10:00 hod: Hněvošice – Chlebičov 

10:15 hod: Bolatice – Holasovice   10:30 hod: Kobeřice – Kravaře 

10:45 hod: Holasovice – Dolní Benešov  11:00 hod: Kravaře – Hněvošice 

11:15 hodin: Bohuslavice – Bolatice   11:30 hod: Chlebičov – Kobeřice 

 

„A“ Bolatice Holasovice Bohuslavice 
Dolní 

Benešov 
skóre body umístění 

Bolatice  

 

: : : :   

Holasovice : 

 

: : :   

Bohuslavice : : 

 

: :   

Dolní 

Benešov : : : 

 

:   
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„B“ Kobeřice Kravaře Chlebičov Hněvošice skóre body umístění 

Kobeřice 

 

: : : :   

Kravaře : 

 

: : :   

Chlebičov : : 

 

: :   

Hněvošice : : : 

 

:   

 

 

Časový rozpis dalších utkání turnaje (hrána 1x 13 minut): 

 

11:45 hod: A1 – B2:  

12:00 hod: A4 – B4 (o 7. – 8.místo v turnaji):  

12:15 hod: A2 – B1:  

12:30 hod: A3 – B3 (o 5. – 6.místo v turnaji):  

12:45 hod: poražení v utkání A1 – B2 a A2 – B1 (o 3. – 4.místo v turnaji): 

 

13:00 hod: vítězové utkání A1 – B2 a A2 – B1 (o 1. – 2.místo v turnaji): 

 

 

13:20 hod: vyhodnocení turnaje:  

 

 

 

Nejlepší individua turnaje: 

- nejlepší brankář:  

- nejlepší hráč:  

- nejlepší střelec:  


