
 

 

Turnaj předpřípravek 

 

Ročníků narození 2012/13, dívky 2011 a ml. 

 

19.05.2018 

 

Areál TJ Hrádek u Rokycan  

Sportovní 210 
 



 

 

A/ Všeobecná ustanovení 
 
I. pořadatel  : FK Kohouti Rokycany ve spolupráci s Trefto,  Martin Drechsel   
                                                   
II. Termín konání : 19.5.2018 od 10,00 hod. (šatny 9.00 h)  
 
III. Místo konání  : Areál TJ Hrádek u Rokycan – Sportovní 210 
 
IV. Vedoucí turnaje : Radek Šilhánek ( Tel: 724037611) 
            
V.Technická ustanovení : 
 
1. Startují     hráči narozeni  v roce  2012/13  a mladší, dívky o rok starší ve své kategorii / 

možno doložit reg.či  zdravotní kartou  
2. hrací doba  1 x 08 min. počet hráčů  3 + 0 / odměny pro maximálně 9  hráčů  
3. hrací systém  / každý s každým / 
4. startovné  800 Kč, splatné bankovním převodem  před zahájením turnaje bez možnosti 

slevy na věrnostním programu / při zrušení účasti 5 dní před termínem konání , 
odhlášený tým platí penále 5oo kč, pokud nepřijede bez omluvy startovné propadá na 
náklady turnaje . Pokyny k platbě budou zaslány min 7 dní před turnajem společně s rozpisem zápasů a propozicemi. 

Tabulka variabilních symbolů - na účet 670100-2214480483/6210 
 

1.FK Příbram 1905001 800,- 

SK Petřín Plzeň 1905002 800,- 

Bohemians 1905 1905003 800,- 

FK Králův Dvůr 1905004 800,- 

SK Cembrit Beroun 1905005 800,- 

TJ Sokol Lhota 1905006 800,- 

FA Bohemians  1905007 800.- 

FC Viktoria Plzeň 1905008 800,- 

TJ Kamenný Přívoz 1905009 800,- 

SL Roudnice N/L 1905010 800,- 

ČLU Beroun  1905011 800,- 

TJ Hrádek   0,- 

Kohouti Rokycany   0,- 

 
5. Rozhodčí : řídí si trenéři sami – bude pouze koordinátor turnaje, který zahájí a ukončí 

jednotlivé zápasy, trenéři se snaží co nejméně zasahovat do hry. Tzn. malé auty 
necháváme , fauly neexistují, ale upozorním hráče.  

6. Trefto podporuje styl hry v této kategorii !!hraj, kličkuj a ukaž se !!! 
7. Pravidla –  nepočítají se branky ani výsledky, auty vhazuj, rozehraj, vyvážej . Po 

vstřelené brance běží tým ,který vstřelil gol  na svoji polovinu  poté ihned může 
napadat. Při obdržené brance mohu hráči ihned útočit bez rozehrávky. Rohy neexistují  
- vždy má míč tým, kde je branka, nerozlišuje se ,kdo míč kopl za branku.  Zápas začíná 
a končí signálem koordinátora turnaje.  



 

 

           Trenéři zodpovídají za bezpečné chování hráčů  v celém areálu TJ Hrádek 
a mají své hráče pojištěné, na hřiště má povolený vstup pouze trenér a asistent. Rodiče 
mají přísný zákaz vstupu na hřiště. Mohou stát na běžeckém oválu.   

 
8. Během turnaje bude v prostorách areálu k dispozici občerstvení s teplým jídlem a 

posezením pro doprovod, pitným režimem pro zúčastněné týmy a ovocem . Dále 
stánek treftofoto, kde si může každý hráč, tým ,nebo doprovod odnést svoji fotografii 
z našeho turnaje. Dále zde bude stánek věci na fotbal kde máme výhodné ceny jak pro 
týmy tak pro samotné hráče.  
 

9. Šatny – pro malé množství šaten v areálu a vetší komfort pro samotné děti  bude 
využita tribuna/ párty stan/ , kde bude mít každý tým své vyhrazené místo. Cenné věci 
si může vedoucí týmu po dohodě uschovat u pořadatele turnaje. Pořadatel jinak neručí 
za cenné věci.  

 
10. Parkování při vjezdu do areálu do leva na škvárovém hřišti 
 
11.  Rodiče a doprovod se budou pohybovat pouze ve vyznačeném prostoru. Na hřiště smí 

pouze trenér a jeho asistent. 
 

        
12. Hřiště :   3x travnaté / 15 x 25m 
13. Branky:  2x2 Coerver branky 
14. Míče v.č 3  
 
10. Odměny  : Všichni hráči obdrží medaile a sladkosti. Trenér dárek                  
 

                                     
propozice zpracoval za Trefto  

Radek Šilhánek 
(Tel: +420724037611 ) 

trefto@post.cz 

 
WWW.trefto.wbs.cz  

„ hra patří dětem ,nechme jim jejich hru „ 
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