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PROPOZICE MEZIOKRESNÍ SOUTĚŽE MLÁDEŽNICKÝCH VÝBĚRŮ  
„U11“ A „U12“ SEZONA 2013-2014 

 

I. Všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel: Středočeský krajský fotbalový svaz ve spolupráci s jednotlivými OFS 

 
Organizátor : KM SKFS 
 
Místo konání: Praha 6, Strahov 
 
Začátky utkání : dle termínové listiny MOS 2013/2014 a propozic turnajů 
                              
Rozhodčí: rozhodčí deleguje KR SKFS 
 
Řízení soutěže:  Ing. Milan Kormaník, profesionální trenér mládeže (724112661)      
                           SKFS, Zátopkova 100/2, P.O. BOX 40, 160 17 Praha 6 – Strahov 
 

II. Technická ustanovení 
 

Předpis:   

 hraje se dle Pravidel malých forem fotbalu 

 pro kategorie U12 dle soupisky 

 pro kategorie U11 dle soupisky 
 
Pravidla: 

 „U12“ hraje se podle upravených Pravidel fotbalu v rámci soutěže Danone Cup, SŘ   
 a těchto propozic. 

 „U11“ hraje se podle Pravidel fotbalu 5+1, SŘ a těchto propozic 
 

Věková hranice:    

 U 11 (žáci nar. od 1.1.2003 a mladší) dle platného SŘ 

 U 12 (žáci nar. od 1.1.2002 a mladší) dle platného SŘ 
 
Hrací systém:   

 3 turnaje podzim 2013 a 3 turnaje jaro 2014 

 finálový turnaj budou hrát družstva umístivší se na prvních místech ve skupinách  
a tým s nejlepší bilancí na druhém místě v případě 4-členných skupin 

 
Startují:  

 žáci dle výše uvedené věk. kategorie na platné registrační průkazy 
     mimo hráče z klubů startujících v soutěžích SpSM a to v kategorii U11 i U12 

 hráči startují na pouze na kmenové registrační průkazky „bílé barvy“  

 z jednoho klubu může startovat maximálně 5 hráčů uvedených v zápise o utkání 

 „U11“ při utkání možno využít 22 ve dvou týmech A,B 

 „U11“ hráči označeni na soupisce pro tým A střídají pouze do týmu A 

 „U11“ hráči označeni nazápise pro tým B střídají pouze do týmu B 

 „U12“ při utkání možno využít 22 hráčů (soupiska)  
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Hrací doba:  

 kategorie U11 – 2 x 25 minut (turnaj o třech účastnících) 

 kategorie U12 – 2 x 30 minut (turnaj o třech účastnících) 

 kategorie U11 – 2 x 17 minut (turnaj o čtyřech účastnících) 

 kategorie U12 – 2 x 20 minut (turnaj o čtyřech účastnících) 
 

Střídání hráčů – kategorie U12: 

 opakované střídání „U12“ v přerušené hře z určeného prostoru technické zóny 
 
Střídání hráčů – kategorie U11: 

 opakované střídání „U11“ v přerušené hře z určeného prostoru technické zóny 
 
Hrací plocha:  

 tráva (hřiště Strahov) 
 

Kritéria pro umístění – kategorie U12:  

 za výhru 3 body, za nerozhodný výsledek 1 bod, pořadí v turnaji určuje 

 l. počet získaných bodů, 2. výsledek vzájemných utkání, 3. rozdíl branek,  4. větší počet 
vstřelených branek, 5. poměr vstřelených a obdržených branek, 6. dodatečné utkání, 7. 
los (v časové tísni) 
 

Kritéria pro umístění – kategorie U11:  

 konečný výsledek utkání kategorie U-11 se rovná prostému součtu počtu vstřelených a 
obdržených branek na obou minihřištích   

 za výhru 3 body, za nerozhodný výsledek 1 bod, pořadí v turnaji určuje 

 l. počet získaných bodů, 2. výsledek vzájemných utkání, 3. rozdíl branek,  4. větší počet 
vstřelených branek, 5. poměr vstřelených a obdržených branek, 6. dodatečné utkání, 7. 
los (v časové tísni) 

 
Vyloučení:  

 projednávají příslušné DK (dle příslušnosti hráče ke klubu v soutěži, ve které startuje ) 
 
Dresy:   

 volbu dresů má domácí družstvo (oznámí soupeři)- doporučujeme dohodu předem  
 
Hospodářské náležitosti:  

 organizátor utkání (KM SKFS) hradí náklady spojené s uskutečněním turnaje 

 zúčastněné OFS se na pořádání turnaje podílí dohodnutou částkou ve výši 1.700,- Kč 
 
 
Zdravotní zabezpečení:    

 zajišťuje organizátor utkání (KM SKFS) 
 
 
 
                                                                                                                         Ing. Milan Kormaník 
                                                                           profesionální trenér mládeže FAČR 
                                                                                         Středočeský KFS 
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