
HALOVÉ TURNAJE VE FOTBALE 
přípravky U9, U11 

 

Pořadatel: TJ Sokol Kobylí, TJ Sokol Bořetice 

Termíny:  mladší přípravka: neděle 15. ledna 2023, sobota 4. února 2023 
  starší přípravka: sobota 14. ledna 2023, neděle 5. února 2023 

Místo konání: Sportovní hala Velké Pavlovice, ZŠ nám. 9. května 46/2 (vchod z ulice Hlavní) 

Kategorie: U-9, hráči narození  1.1.2014 a mladší  
U-11, hráči narození  1.1.2012 a mladší  

Počet hráčů:    4 + 1, 1 mužstvo max. 10 hráčů 
Hrací doba:      1 x 14 minut (možnost úpravy dle počtu přihlášených mužstev) 

Časový rozpis: 8:30 prezence účastníků 
  9:00 zahájení turnaje 
  14:40 vyhlášení výsledků 

Startovné: 1.600,- Kč splatné na místě, před prvním utkáním mužstva 

Řízení turnaje: členové TJ Sokol Kobylí 

Vrchní rozhodčí:  Michal Zich, Luděk Gloza 

PŘIHLÁŠKY:  na email: info@fotbalkobyli.cz 

Kontakt:  Jiří Huslík, tel: 604552805 

Ceny: první místo pohár, první tři družstva medaile, diplom za umístění a malé ceny pro všechny 

Pravidla:  
Výstroj hráčů: dres, trenýrky, štulpny, chrániče - brankář, odlišný dres, SÁLOVÁ OBUV!!! 
Hrací systém 1 skupina, každý s každým 
Hodnocení - vítězství 3 body, remíza 1 bod, při rovnosti bodů rozhoduje rozdíl branek, následně vzájemné utkání. 
Střídání libovolné ve vymezeném prostoru střídaček. 
Brankař, míč do hry vhazuje, nebo zahrává halfvolejem, míč musí dopadnout na vlastní polovinu - v případě porušení 
tohoto pravidla rozehrává soupeř přímý kop z půlící čáry 
Vyjetí z brankoviště – po vyjetí může hrát brankář přes půlící čáru, ale může být okamžitě atakován soupeřem.  
Malá domů – brankář nesmí hrát rukou (porušení nepřímý kop z hranice pok. území) 
Auty – se  rozehrání nohou, Roh – standardní rozehrání nohou. 
Tresné kopy: všechny kopy jsou přímé, soupeř 5m 

Závěrečná ustanovení:  
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí se souhlasem svého zákonného zástupce. 
Vedoucí jednotlivých družstev zodpovídají za řádné sportovní chování svých hráčů, včasný nástup k utkání a za 
pořádek v šatnách během a po skončení celého turnaje! 
Pořadatel turnaje nezodpovídá za uložené osobní věci v kabinách ani v prostoru haly (jako např.: mobilní telefony, 
tablety, značkové oblečení, aj.) 

www.FotbalKobyli.cz 


