
3. ročník Kraslického turnaje v malé kopané – 

Kraslice Cup 2019 

 

Propozice:  

 

Pořadatel:  SK Kraslice-fotbal, z.s. 

Termín:    sobota 29. 6. 2019 

Místo konání:  Stadion SK Kraslice-fotbal 

Počet týmů:   10-12 

 

Kontakt:    http://www.skkraslicefotbal.cz/ 

https://www.facebook.com/skkraslicefotbal 

skkraslicefotbal@gmail.com 

    Tomáš Procházka (+420 725 077 501) 

    Tomáš Studeník (+420 721 532 002) 

  

  

https://www.facebook.com/skkraslicefotbal


Turnaj se odehraje dle upravených pravidel pro malý fotbal na zmenšené hrací 

ploše. 

 Hraje se ve složení 4+1, střídá se hokejově. 

 Povrch hřiště tvoří přírodní tráva. 

 Startovné - 1000,- Kč za družstvo. 

 Začátek turnaje v 9:00 hod, prezentace mužstev již v 8:30 hod. Při 

prezentaci budou odevzdány soupisky družstev s maximálním počtem 

8 hráčů. V průběhu turnaje nelze připisovat na soupisku další hráče. 

 hraje se dle modifikovaných pravidel malého fotbalu: 

o Auty i rohy se kopou – gól vstřelený přímo z autu neplatí (míč musí být 

tečován). 

o Volný kop – bránicí hráč musí být vzdálen min. 4 m od míče, rozehrání do 

4 vteřin. 

o Zahrání brankáře rukou mimo pokutové území = pokutový kop. 

o Brankář po autu rozehrává rukou. 

o Brankář může vyhazovat přes celé hřiště, musí hrát do 4 vteřin, jinak 

nepřímý volný kop. Gól rukou brankáře neplatí. 

o Malá domů = pokutový kop. 

o Účast hráčů ve více mužstvech není povolena. 

o Za ŽK je hráč vyloučen na 2 minuty, za ČK na 4 minuty. Tresty nepokračují 

v dalším utkání. Při ŽK se po obdržené brance vyloučený hráč vrací do hry, 

při ČK se nevrací. 

o Při nedostavení se družstva k utkání do 3 minut od vyhlášení následuje 

kontumace (3:0). 

o Turnaj řídí kvalifikovaní rozhodčí. 

o Mužstva musí být oblečena stejnými dresy s čísly (brankář musí být 

odlišen). 

  



Systém turnaje: (může být upraven v závislosti na finálním počtu přihlášených 

mužstev) 

 2 základní skupiny po 5 – 6 mužstvech 

 Všechna utkání ve skupinách se hrají 12 – 15 minut (bude upřesněno před 

zahájením turnaje) 

 O pořadí ve skupině rozhodují:  

o Body (3 body za výhru, 1 bod za remízu) 

o Vzájemná utkání  

o Celkový rozdíl skóre 

o Větší počet vstřelených branek  

o V případě shody se rozhodne penaltovým rozstřelem (nejdříve 

3 kopy, poté po 1 z každé strany) 

o Z každé skupiny dále postupují 4 nejlepší týmy 

o Družstva budou nasazena do play-off dle kritérií: body, rozdíl 

skóre, vstřelené branky, los (nasazení do pavouka bude bez 

ohledu na základní skupiny) 

Play-off 

 Rozlosování dle připraveného hracího rozpisu utkání.  

 Až do semifinále se hraje 1x (12 – 15) minut, utkání o 3. místo a finále 

se hrají 2 x 10 minut.  

 Vítěz postupuje do dalšího kola, poražený končí. V případě 

nerozhodného výsledku následují pokutové kopy (každé družstvo po 

třech kopech a následně po 1. První 3 kopy zahrává pokaždé jiný hráč, 

rozstřel po jedné už může zahrávat stejný hráč. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výběru účastníků turnaje. 

 

Ceny garantované pořadatelem  

1. místo     pohár, medaile, diplom, sekt, věcné ceny 

2. místo     pohár, medaile, diplom, sekt, věcné ceny 

3. místo     pohár, medaile, diplom, sekt, věcné ceny 

 

Nejlepší střelec turnaje    pohár, diplom, sekt, věcné ceny 

Nejlepší brankář turnaje   pohár, diplom, sekt, věcné ceny 


