Sport pro všechny Praha
ve spolupráci s TJ Slavoj Břevnov

PRAHA – OPEN 2018
Bulletin č.

HALOVÁ KOPANÁ – MLADŠÍ ŽACTVO
Rozpis otevřeného turnaje mladších žáků a žákyň v halové kopané
v roce 2018 pro neregistrované.
Termín konání: neděle 25. listopadu 2018
Místo:
Doprava:
Účast:

tělocvična TJ Slavoj Břevnov, Praha 6, Bělohorská 7
tramvaj č. 22, 25 do zastávky „Malovanka“ (přímo proti
tělocvičně) bus č. 143 od M A Dejvická
žáci a žákyně 7 - 10 let ,
(tj. rok nar. 2011 – 2008)
Prezence:
8.30 – 9.00 hod.

Zahájení turnaje:
Předpis:

9.15 hod.

Hraje se podle upravených pravidel (viz příloha) a ustanovení
vymezených těmito propozicemi:

- Hráče je možné o 1 rok ostaršit.
- Počet hráčů 3+1 (3 hráči v poli, 1 brankář) – s ohledem na menší prostor
(počet chlapců a dívek v tomto 4členném družstvu je libovolný)
- oddíly, kde se nesejde potřebný počet hráčů, mohou vytvořit spojené
společné družstvo.
- Turnaje se n e m o h o u zúčastnit registrovaní hráči ve fotbalu, malé
kopané, futsalu.
- Každé družstvo musí mít vedoucího staršího 18 let.
- Pokud má družstvo k dispozici rozhodčího, uveďte ho v přihlášce.
- Pořadatel si vyhrazuje právo upřesnění pravidel před zahájením turnaje.
Rozlosování turnaje bude provedeno a hrací systém určen až na základě počtu
přihlášených družstev.
Přihlášky zaslat nejpozději do 19. 11. 2018 na adresu:
SPV Praha, Ohradské nám. 7, 155 00 Praha 13 - Stodůlky
e-mail: pizova@caspv.cz ,
tel: 602880392

Startovné:

300,- Kč za družstvo

Soupiska: Družstva startují na společnou soupisku, na které je uvedeno max. 8
hráčů. Soupiska musí obsahovat název vysílající organizace a
jmenný seznam hráčů s datem narození. Soupisku odevzdají
vedoucí družstev při prezenci.
Pojištění: Všichni účastníci jsou úrazově pojištěni smlouvou s pojišťovnou
Kooperativa –číslo pojistky 4950050842 .
Výstroj:

Každé družstvo musí mít jednotné oblečení (alespoň trička).

Ceny:

První tři družstva získají poháry, diplomy a drobné ceny.

Praha, říjen 2018

Lubomír Čejka, v.r.
vedoucí komise RS

Za správnost: J. Rosenbaumová

Václav Šercl, v.r.
za SPV Praha

PŘIHLÁŠKA
NA TURNAJ V HALOVÉ KOPANÉ MLADŠÍHO ŽACTVA
PRAHA – OPEN 2018
Družstvo (odbor TJ/SK, ČOS, ATJSK, AŠSK, jiné: název družstva
………………..…………………………………
Kontaktní osoba (vedoucí družstva)
Jméno, příjmení, …………………………………………………………
Telefon …………………. e-mail ……………………………………….
Podpis:…………………..

HALOVÁ KOPANÁ
Upravená pravidla platná pro pražský turnaj mladších žáků a žákyň
HRAJE SE PODLE MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL ČMFS platných od
1. 1. 1993 s těmito odlišnostmi:
Hrací plocha – dle rozměrů tělocvičny (hraje se s plstěným míčem)
Rozměry branky:
Doporučené branky na mezinárodní házenou 3x2 m, pro žáky možno
použít i branky menší, např. florbalové branky (160x115 cm)
Počet hráčů:
Mladší žáci (žactvo): 4+1 (4 hráči v poli a 1 brankář), nebo varianta 3+l .
Je-li vyloučeno více hráčů, uplatní se pravidlo odložených trestů (trest začne
nabíhat druhému nebo dalšímu vyloučenému hráči až v okamžiku návratu do
hry předcházejícího vyloučeného hráče.) Celkem smí za jedno družstvo
v jednom utkání startovat max. 8 hráčů.
Střídání:
Libovolně, pouze však při přerušení hry.
Hrací doba:

2x10 minut

Poznámka: Na turnajích upraví pořadatel hrací dobu úměrně k časovým
možnostem a počtu utkání.
Postavení mimo hru: n e p l a t í
Volné kopy:
V halové kopané jsou všechny volné kopy přímé (vzdálenost soupeře od míče
min. 3 m, nedodržení vzdálenosti se trestá žlutou kartou).
Pokutový kop:
Nařídí rozhodčí dle fotbalových pravidel a dále za všechny fauly, kterých se
dopustí hráči v trestném území.

Hra brankáře:
Brankář vhazuje nebo vykopává míč do hry jen na vlastní polovinu. Při porušení
tohoto pravidla se nařizuje volný kop z půlicí čáry hřiště ve prospěch soupeře.
Toto ustanovení platí vždy, má-li brankář míč pod svojí kontrolou. Hráči smí
převzít míč od svého brankáře jen na vlastní polovině hřiště.
„Malá domů“ je v halové kopané posuzována podle fotbalových pravidel.
Pravidlo třech sekund:
Je zavedeno v zájmu plynulosti hry a týká se:
- vhazování míčů při autu
- provádění volných kopů
- rozehrání míče brankářem
Nedodržení limitu znamená ztrátu míče – hru zahájí soupeř volným kopem.
Nerozehraje-li do 3 sekund brankář, nařizuje se rohový kop.
Výstroj hráčů:
Dres, trenýrky, štulpny, sálová obuv s hladkou podrážkou, oblečení brankářů je
odlišné od hráčů jednotlivých družstev i od rozhodčího. Při turnajích má volbu
dresů mužstvo uvedené při rozlosování na prvním místě. Je doporučeno
družstvům na turnaji mít dvě různé sady.
Pro ž a c t v o stačí pouze stejnobarevná trička.
Tresty:
Žlutá karta
Červená karta

- vyloučení na 2 minuty
- vyloučení na 5 minut, vyloučený hráč již nesmí v témže
utkání nastoupit

V případě hrubého porušení pravidel, nebo za nesportovní chování na hrací
ploše včetně prostoru střídaček, může turnajová komise dle povahy přestupku
vyloučit hráče do konce turnaje.

