
 

 

 

Turnaj mladších přípravek U7 

 

Ročníků narození 2012, dívky 2011 a ml. 

 

29.09.2018 

 

Areál TJ Hrádek u Rokycan  

Sportovní 210 

 

 



 

 

 
 

A/ Všeobecná ustanovení 
 
I. pořadatel  : Trefto,  Martin Drechsel   
                                                   
II. Termín konání : 29.9.2018 od 9,00 hod. (šatny 8.00 h)  
 
III. Místo konání  : Areál TJ Hrádek u Rokycan , Sportovní 210  
 
VI. Vedoucí turnaje :        Radek Šilhánek ( Tel: 724037611) 
 
V. Účastníci turnaje :  
1. FK Kohouti Rokycany  
3. FC Viktoria Plzeň 2x 
4. 1.FK Příbram 
5. SK Roudnice N/L  
6. SKP Rakovník  
7. FK Horaždovice   
8 SK Petřín Plzeň  
9. TJ Hrádek 
10. Volno 
11. Volno 
12. Volno 
             
VI.Technická ustanovení : 
 
 
1. Startují     hráči narozeni  v roce  2012 a mladší, dívky o rok starší ve své kategorii / 

možno doložit reg.či  zdravotní kartou  
 

2. hrací doba  - 15 minut  4+ 1 / odměny pro maximálně 9 hráčů  
 

 
3. hrací systém  / každý s každým  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
4. startovné  1600,- Kč  , splatné před zahájením turnaje. V areálu je parkovné 30 kč, 

které je mimo naší kompetenci. Mimo areál je parkovné Zdarma - např před KD 50 m 
od areálu. 
Platba:  
Tabulka variabilních symbolů - na účet 670100-2214480483/6210 
  

1.FK Příbram  2909001 -1600 

SK Petřín  2909002 -1600 

SK Roudnice  2909003 -1600 

FCVP 2x 2909004 -3000 

SKP Rakovník  2909005 -1600 

FK Koražďovice 2909006 -1600 

TJ Hrádek  0,- 

Kohouti Rokycany  0,- 
 
 

/ slevy na věrnostním programu vracíme zpět hotově na turnaji  / při zrušení účasti 5 dní 
před termínem konání , odhlášený tým platí poplatek na výlohy 5oo kč, pokud nepřijede bez 
omluvy platí plné startovné které se automaticky strhává. Doklady o zaplacení dodáme také 
na turnaji. 
5. Rozhodčí : zajišťuje Trefto, uplatňujeme pravidlo pro rozhodčího, nechávat lehké auty 

ve hře pro lepší plynutí hry bez kouskování.  
 

6. Pravidla –  všechny zápasy se hrají podle platných pravidel kopané pro mladší přípravky 
soutěžního řádu FAČR a ustanovení těchto propozic.            

 
7. Během turnaje bude v prostorách areálu k dispozici občerstvení s teplým jídlem a posezením pro 

doprovod, pitným režimem a ovocem  pro zúčastněné týmy. 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 najdete zajímavé věci za příznivé ceny . Rodiče a doprovod se budou pohybovat pouze 
ve vyznačeném prostoru. Na hřiště smí pouze trenér a jeho asistent. 
 Trenéři zodpovídají za bezpečné a vhodné chování hráčů  v celém areálu   TJ Hrádek.  

 
8. O pořadí rozhoduje : 

a) počet bodů vzájemný zápas /v případě více družstev minitabulka / 
b) rozdíl skóre 
c) větší počet střelených branek 
d) střelba tří pokutových kopů 

        
9. Hřiště :   2x travnaté/ pro diváky velká krytá tribuna   
10. Branky:  2 x 5 m 

 



 

 

11. Protesty    :   případné protesty podává vedoucí družstva vedoucímu   
                            turnaje.  
 
12. Brankař   :   rozehrává míč z ruky , v tomto případě nesmí přehodit nebo          
                            překopnout půlící čáru .V případě , že si míč položí na zem   
                            stává se součástí hry a polovinu může překopnout . 
                            Malá domů je povolena 
                            V případě , že brankař chytne míč mimo brankoviště, kope     
                            soupeř nepřímý kop.  
      Hráč:          auty  - vhazované, nahraj a vyvážej. Při vyvážení branka platí jen po 3 dotyku s míčem  
 
13. Střídání    :    hokejovým způsobem , možno v  nepřerušené hře 
 
14. Standardní situace :   bránící  hráč stojí  min. 3m od míče ,standardní  
                                           situace musí být rozehrána do 7 sekund jinak    
                                           přichází o míč    
 
15. Odměny  : Všichni  medaile, all star team turnaje, sladkosti a diplomy.  

                                                   
propozice zpracoval za Trefto  

Radek Šilhánek 
(Tel: +420724037611 ) 

trefto@post.cz 

 
WWW.trefto.wbs.cz  

 

 
 

„ hra patří dětem ,nechme jim jejich hru „ 

mailto:trefto@post.cz
http://www.trefto.wbs.cz/

