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 FC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ  
 

 

„S podporou města Hradec Králové“  
 

P R O P O Z I C E 
 

O pohár Slávistů 2013 
 

halového turnaje kategorie MLADŠÍ ŽÁCI  -  1. ročník 
 

A./ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

FC Slavia Hradec Králové 
Tř. Víta Nejedlého 1216, Hradec Králové 2, 500 03 
IČO  15063712 
Vedoucí turnaje   Milan Krempa, ing. Ladislav Naar 
TMB  603 579 643, 723 262 730 

1/ Pořadatel  

E-mail milan.krempa@seznam.cz  lad.naar@seznam.cz 
2/ Termín konání    Sobota 5.ledna.2013 – zahájení v 08,30 hod 
3/ Místo konání   Sportovní hala TJ Slavia Hradec Králové – Orlická kotlina 
4/ Kategorie  Žáci – MLADŠÍ 
5/ Startovné         1.500,00 Kč za každé mužstvo v době od 07,45 
6/ Prezence Vedoucí mužstva obdrží klíč od šatny, doplňující pokyny – tiskopis soupisky atd. 
7/ Zdravotník Zajistí pořadatel turnaje. Každý hráč musí mít sebou kartu pojištěnce. 
 

B./ TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

8/ Materiální 
vybavení  

Každé družstvo musí mít nejméně 1 sadu dresů barvy s čísly (uvést na soupisce) a 
vlastní míč na rozcvičení. Pořadatel pro případ potřeby zajistí barevné rozlišovací 
návleky. Sportovní obuv – do haly, nesmí nechávat tmavé šmouhy. 

9/ Míče                 Oficiální hrací míče pro sálovou kopanou zajišťuje pořadatel. 
10/ Rozhodčí        Rozhodčí zajistí pořadatel ve spolupráci s OFS Hradec Králové 

Hraje se dle pravidel a soutěžního řádu  FAČR  s následujícím upřesněním 
Hrací doba dle rozpisu utkání 
Počet hráčů        1 + 4 

11/ Pravidla                            

Střídání v průběhu hry hokejovým způsobem, střídající hráč může nastoupit, 
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hráčů      až jeho spoluhráč opustí plochu u své střídačky. 
Auty se vhazují 
Kopy přímé i nepřímé, zeď 3 metry od míče a rozehrání do 5 vteřin. 

Brankář 

nesmí vyhodit ani vykopnout míč z ruky za půlící čáru a to ani 
halfvolejem. Položí-li míč na zem, je ve hře a může jím hrát 
soupeř. Míč, který skončil za brankovou čárou, rozehraje rukou 
nebo výkopem. Pokud přehodí nebo překopne půlící čáru, je 
nařízen nepřímý volný kop z půlící čáry hřiště pro soupeře. Při 
tzv. „malé domů“ nesmí vzít míč do ruky, jinak následuje 
pokutový kop. Pokud zasáhne míč rukou mimo brankové území, 
následuje pokutový kop. Míč hraný brankářem mimo brankové 
území může spoluhráč převzít v celém prostoru hřiště. 

ŽK  
2 minuty s návratem po obdržené brance (pokud obdrží ŽK 
současně hráči obou družstev, hraje se dále v plném počtu, 
napomenutí hráči nesmějí 2 min. zasáhnout do hry). 

Osobní 
tresty 

ČK 2 minuty + osobní trest pro vyloučeného hráče do konce 
utkání. Za vyloučeného hráče po uplynutí 2 minutového trestu 
hraje jiný hráč, tzn., že dostane-li potrestané družstvo branku, 
náhradník za vyloučeného hráče se do hry nevrací. Vyloučený 
hráč nesmí nastoupit v následujícím utkání svého mužstva. 

Viz. rozpis utkání 
počet bodů (3 za vítězství, 1 za nerozhodný výsledek, 0 za prohru) 
vzájemný zápas 
rozdíl branek v celkovém skóre skupiny 
větší počet vstřelených branek 
v případě stejného počtu u více mužstev- vzájemná  mini tabulka   

12/ Systém 
soutěže  

Kritéria 
pro 
stanovení 
pořadí 

při nerozhodném výsledku v utkání o umístění rozhoduje střelba po 3 
kopech ze značky 7 m až do rozhodnutí 

13/ Ceny První tři družstva věcné ceny a všechna mužstva diplomy. 
Budou vyhlášeny individuální ceny. 

14/ Občerstvení V restauraci Slávka v areálu sportoviště, která bude mít otevřeno po celou dobu 
halového turnaje. 

 
 
 
                                            Za FC Slavia Hradec Králové 
 
                                                                                   Milan Krempa a Ladislav Naar 
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