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A.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Pořadatel KM SKFS  

2. Účastníci OFS Beroun, Mladá Boleslav,Kutná Hora 

3. Termín konání 9.10. 2013, 10.00 – 14.30 

4. Místo konání Malý stadion – Praha 6 Strahov 

5. Kategorie „U12“ „U11“ 

6. 
Organizační 

pracovník 
Ing. M.Kormaník, 724112661,skfs-kormanik@cstv.cz (PTM-SKFS) 

7. Prezence 9.10. 2013 po příjezdu (první zápas od 10.00) 

8. Finanční zajištění 
Dopravu a stravování si hradí účastníci na vlastní náklady, 
ostatní zajištěno. 

9. Doprava Dopravu do místa turnaje a zpět si zajišťují účastníci sami. 

10. Společné stravování Společné stravování je možno zajistit – menza Strahov. 

11. Občerstvení Pitný režim - zajišťuje pořadatel 

12. Startovné Není 

13. Zdravotník Zdravotní službu zajišťuje pořadatel 

 

B.  TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

14. Předpis Hraje se dle pravidel DANONE CUP 8+1,5+1 a SŘ. 

15. Herní systém Hrají se systém každý s každým. 

16. Hrací plocha Přírodní tráva. 

17. Hrací doba „U12“ 2 x 30 minut „U11“ 2 x 25 min (5 minut přestávka) 

18. Vybavení družstev 
Družstvo musí mít dvě sady dresů odlišné barvy. V případě střetu 

barev má právo volby dresů tým, psaný jako domácí. 

19. Soupiska týmu 
Každý tým předloží při prezenci řádně vyplněnou soupisku a 

předloží na začátku turnaje registrační průkazy ke kontrole. 

20. Rozhodčí Zajistí KR SKFS. 

21. Hráči Počet hráčů pro turnaj 20+2 dle soupisky  

22. Zápisy o utkání Hraje se na soupisky.  

23.   
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C. ROZLOSOVÁNÍ  
 

MOS  

 

1. OFS BEROUN 

 

2. OFS MLADÁ BOLESLAV 

3. OFS KUTNÁ HORA 

4. volno 

ČASOVÝ ROZPIS : 
Zápas č. čas soupeř soupeř poločas  výsledek  

1. 10.00      

2. 10.00 OFS MLADÁ BOLESLAV OFS KUTNÁ HORA 
 

 

3. 11.30      

4. 11.30 OFS BEROUN OFS MLADÁ BOLESLAV   

5. 13.00     

6. 13.00 OFS KUTNÁ HORA OFS BEROUN    

 
 

Pravidla turnaje  
 

Hráči na turnaji startují na „bílé“ registrační průkazy FAČR, max.22 hráčů ze soupisky družstva. 
 

        Technická ustanovení – HRAJE SE DLE PRAVIDEL DANONE CUP 8+1,5+1,SŘ A TĚCHTO PROPOZIC.  
   

        Vedoucí týmů 
Každý tým musí mít vedoucího staršího 18 let. Tato osoba je vůči organizačnímu výboru zodpovědná za chování 
hráčů jak na hrací ploše, tak mimo ni - během celého průběhu turnaje. 
 

        Start hráčů 
Za start hráčů ze schváleného seznamu odpovídá vedoucí mužstva a kapitán. 
 

         Vyloučení 
       Jestliže je hráč vyloučen po 2 ŽK nebo ČK automaticky má zastavenou činnost v dalším utkání. 
       Hráč, vyloučený v zápasech o umístění bude předán k řešení DK dle působnosti jeho mateřského klubu. 

 
        Protesty 

Všechna rozhodnutí rozhodčího, týkající se hry, jsou závazná a konečná. Všechny protesty může vedoucí 
mužstva podat vedoucímu turnaje nejpozději do 15 minut po zápase.  Všechny protesty musí být podány 
písemně. Při každém podání protestu se skládá vklad ve výši 500 Kč, je-li protest oprávněný, vklad se vrací.  
Protest projedná turnajová organizační komise obratem. Rozhodnutí turnajové komise jsou závazná a konečná. 
Turnajová organizační komise rozhodne i tehdy, když nastane případ, který není v turnajových pravidlech. 
 

        Odpovědnost 
       Na startující týmy se vztahuje pojistka uzavřená ČSTV s pojišťovnou Kooperativa pod č. 495000830-7. 
       Každý tým si může uzavřít individuálně i svoje pojištění. Organizátoři turnaje neodpovídají a žádné škody a     
       ztráty v osobním vlastnictví účastníků nebo družstev a rovněž neodpovídají za žádnou osobní újmu či zranění    

       účastníků během pobytu na turnaji.
 


