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Propozice turnaje 
 

 
Pořadatel:  Sportovní klub Moravské Budějovice z. s. 
 
Datum:  27.6. – 28.6.2020 
 
Místo konání:  Hřiště SK – areál “Na Valech”, 4x hřiště na malou kopanou (mapa viz níže) 
 
Počet týmů: 28 
 
Rozvržení skupin: 4 skupiny - 7 týmů v každé skupině 
 
Hrací čas:  2x10 minut - základní skupiny a osmifinálové skupiny  

      2x12 minut - čtvrtfinále, semifinále a finále  
 
Počet hráčů:  4+1, maximum hráčů v týmu 9 
 
Pravidla:   Malá kopaná, delegovaní rozhodčí FAČR. 

Žlutá karta je pouze napomenutí. Červená karta znamená, že vyloučený hráč již nemůže 
zasáhnout do hraného zápasu a tým dohrává zbytek zápasu v oslabení. Do dalšího zápasu  
vyloučený hráč může nastoupit. 
Hraje se čistý čas. Hrací čas koriguje pouze rozhodčí, který může čas zastavit (např. 
v případě zranění). 

  Při stejnému počtu bodů ve skupině rozhoduje vzájemný zápas, poté skóre, více 
  vstřelených branek a poté případně pokutové kopy (3 střelci – poté po jednom) 
 
  Veškerá další pravidla budou upřesněna s kapitány všech mužstev při zahájení turnaje 
 
Přihlášky:  Přihlašovat se můžete na emailu tomas.kyzlink@email.cz . Po přijetí přihlášky Vám budou 

zaslány pokyny pro platbu startovného. Startovné je nutné uhradit do pěti pracovních dní 
od vystavení platebních pokynů. Pokud nebude částka uhrazena do pěti dní od vystavení 
platebních pokynů je nutné celou akci znovu opakovat.  
Uzavření přihlášek je 1.5.2020 nebo do naplnění kapacity 

 
Startovné:  1800,- Kč za tým bez ohledu na počet hráčů v týmu 
 
Ubytování:  Sál místní Sokolovny (vzdálenost 100m od hřiště) – spacáky a karimatky s sebou 
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Harmonogram: První den skupinové zápasy, druhý den osmifinálové skupiny a následný pavouk 
 
Sobota:  Odhadovaný konec 17:30 – poté možnost se jít bezplatně vykoupat na místní koupaliště 
 
Neděle: Osmifinálové skupiny, čtvrtfinálové zápasy, vyřazovací část 5. - 8. místo, semifinálové 

zápasy, zápas o třetí místo a finále 
 
Večerní sobotní posezení na hřišti v okolí místního bufetu samozřejmostí. Prase, guláš, kýta, promítání 
EURO 2020, živá hudba. V průběhu turnaje internetová dražba sportovního vybavení od ligových hráčů.  
 
 
Hrací systém 
 
První den: Každý tým odehraje šest zápasů v základní skupině. První čtyři týmy postupují do 

druhého dne, kde je čekají osmifinálové skupiny. Poslední tři týmy v základní skupině 
z turnaje vypadávají. 

 
Druhý den:  Osmifinálové skupiny – jsou celkem čtyři. V každé z nich jsou čtyři účastníci, hraje se 

systémem každý s každým. První dva týmy postupují do čtvrtfinále. Poslední dva týmy 
v osmifinálových skupinách v turnaji končí. 
Čtvrtfinále – zde začíná klasický turnajový pavouk. Hrací čas se nám zvýší na 2x12 minut. 
Vítěz čtvrtfinále postupuje do semifinále. Poražený čtvrtfinalista na turnaji nekončí, ale 
jde si to rozdat pavoukem o 5. – 8. místo. 
O 5. – 8. místo – poražení čtvrtfinalisté budou bojovat o páté místo a to klasickým 
turnajovým pavoukem. Nebudou hrát ovšem tradiční zápas jako doposud, ale o 
konečných příčkách rozhodnou pokutové kopy. Vítězové „malého semifinále“ se utkají o 
pátou příčku, poražení o sedmou.  
Semifinále – vítězi semifinálových střetnutí pokračují do finále, poražení budou hrát o 
třetí místo. 
O třetí místo a finále – zde se rozhodne o medailistech. 

 
 
Ceny:  První místo – velký sud piva, kýta, šampaňské, pohár, medaile a věcné ceny 
  Druhé místo – malý sud piva, kýta, medaile a věcné ceny 
  Třetí místo – malý sud piva, medaile a věcné ceny 
   
  Věcné ceny pro ostatní umístěné týmy. 
 
  Individuální ceny – nejlepší brankář, střelec a hráč turnaje (vyhodnotí pořadatelé) 
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V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte na emailové adrese neb na telefonním čísle. 
tomas.kyzlink@email.cz , +420 604 143 683 – Tomáš Kyzlink. 

mailto:tomas.kyzlink@email.cz

