
 

 

Halový turnaj minipřípravek 

 

Ročníků narození 2012/2013, dívky 2011 a ml. 

 

2.12.2018 

 

Hala nového gymnázia Rokycany  
Mládežníků 1115 

 

 



 

 

A/ Všeobecná ustanovení 
 

I. pořadatel  : FK Kohouti Rokycany ve spolupráci s Trefto,  Martin Drechsel 

 

II. Termín konání :2.12.2018 od 9.00 hod. (šatny 8:00 h) , konec  14.30hod 

 

III. Místo konání  : Hala nového gymnázia Rokycany , Mládežníků 1115 

 

VI. Vedoucí turnaje :        Radek Šilhánek ( Tel: 724037611) 

 

V. Účastníci turnaje : 
 

Tabulka variabilních symbolů - na účet 670100-2214480483/6210 

 

Platba 1300 kč ,-      VS                 Dva týmy sleva 2500,-  kč/  
1.FK Příbram 2012001 
TJ Hrádek  2012002 
ČLU Beroun 2012003 
SKP Rapid Plzeň 2012004 
FC Viktoria Plzeň 2x 2012005 
TJ Dobřany  2012006 
FC Viktoria Žižkov 2x 2012007 
FK Horažďovice 2012008 
FK Kohouti Rokycany  2x  

 
Startovné prosíme uhradit obratem po obdržení těchto propozic:  

 

/ slevy na věrnostním programu vracíme zpět hotově na turnaji jen za podmínky pokud je 

startovné uhrazeno včas na číslo účtu / při zrušení účasti 5 dní před termínem konání , 

odhlášený tým platí poplatek na výlohy 5oo kč, pokud tým nepřijede bez omluvy propadá  

plné startovné. Doklady o zaplacení dodáme také na turnaji. 

 

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 12 minut . počet hráčů  3 + 0 / odměny pro maximálně 9 hráčů  

3. hrací systém  / 2 základní skupiny dále do zlaté skupiny postupují z každé skupiny 3 

týmy, které nastřílely  nejvíce branek ostatní stříbrná skupina. Vzájemné zápasy se 

přenáší do další fáze.  Všichni tedy odehrají 8 zápasů po 12  minutách.  Při vyhlášení se 

nevyhlašuje pořadí - pouze tým který nastřílel  nejvíce branek na turnaji  

4. Rozhodčí : zajišťuje Trefto 

5. Pravidla –počítají se pouze branky, ale  výsledky ani body se nezapisují , auty ze zámezí 
mantinelu  rozehraj, vyvážej. Po vstřelené brance běží tým ,který vstřelil brankuna svojí 
polovinu a poté ihned může napadat. Při obdržené brance mohou hráči  ihned útočit .Rohy 
neexistují - vždy má míč tým, kde je branka. Zápas začíná a končí signálem rozhodčího  . 
 



 

 

Trenéři zodpovídají za bezpečné chování hráčů  v celém areálu Gymnázia Rokycany 

 

6. Během turnaje bude v prostorách k dispozici občerstvení s teplým jídlem a posezením 

pro doprovod, pitným režimem a svačinou  pro zúčastněné týmy. Rodiče a doprovod se 

budou pohybovat pouze ve vyznačeném prostoru. Budou k dispozici opět populární 

fotky , vyvolávané přímo na místě.  Děti a 2 trenéři mohou využít relax zony za brankou 

a v šatnách kam rodiče pro podporu dětí  rodiče nemohou. Na hřiště smí pouze trenér a 

jeho asistent v sálové obuvi.  

 

7. O pořadí rozhoduje : Bude vyhlášené pouze 1.místo a to týmu ,který nastřílí nejvíce 

branek na turnaji - v případě shodně nastřílených branek rozhoduje vzájemný zápas 

penalty , a dále penalty přes půl hřiště do prázdné branky 3x 

 

 

8. Hřiště : 2 minihřiště s mantinely na všech stranách , prostorná vzdušná hala  palubovky 

9. Branky:  hokejové 

 

11. Protesty    :   v této kategorii nepřijímáme  

 

12. Brankař   :   není 

Hráč:          auty  - rozhrává se vždy z místa, kde byl míč v zámezí , rohy neexistují 

 

Skluzy zakázány ! Skluz = míč má soupeř , fauly pouze upozorní rozhodčí . 

 

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  : Tým který nastřílí nejvíce branek pohár , Všichni medaile , všichni sladkosti 

a diplomy . Teplá svačina pro tým a pitný režim  

                         Pro 1 trenéra zdarma 1x teplý a 1x studený nápoj a týmové foto  

 
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/

