
PROPOZICE 
 
halových turnajů mládeže 
 

 

 
 

 
Pořadatel   Fotbalová škola Milovice, o.s. 

Vedoucí turnaje  Petr Nedvěd      mob: 608 884 770     info@fsmilovice.cz 

Datum   dle rozpisu na  www.fsmilovice.cz 

Místo   sportovní hala Milten, Sportovní 588, Milovice, 289 23 

       

Účastníci turnaje 6 družstev 

Časový harmonogram zveřejněn minimálně 10 dní před turnajem na www.fsmilovice.cz 

 
zahajovací utkání …  
 
v   09:00 hodin dopolední turnaj, prezentace v 8:30hodin (ukončení 
v cca 13:20 hodin) 
ve 14:00 hodin odpolední turnaj, prezentace ve 13:30hodin (ukončení 
v cca 18:20 hodin)   
 

Startovné před zahájením turnaje vybere pořadatel od každého zúčastněného 
družstva  1.800,- Kč 

Pojištění Účastnická mužstva jsou zodpovědná za pojištění svých hráčů. 
Organizátoři nejsou zodpovědní za zranění, ztrátu a krádež majetku ve 
vztahu k účastníkům turnaje. 

Velikost hřiště 40 x 20 metrů 

Velikost branek 4 x 2 metry  

Hrací povrch umělá tráva 3. generace  

Hrací doba  1 x 16 minut 

Protesty do 5 minut po utkání ( při složení kauce 500,- Kč ) v případě 
neoprávněného protestu kauce propadá, slovo pořadatele je konečné  

 

Soupiska každé družstvo předloží před zahájením turnaje vyplněnou soupisku, 
maximálně s 10 hráči 

Systém turnaje každý s každým 

Hodnocení výsledků vítězství v utkání 3 body, remíza 1 bod 



 

 

O pořadí rozhoduje 1) počet bodů 
2) celkový rozdíl branek 
3) více vstřelených branek 
4) vzájemný zápas 
 

Dresy   každé družstvo si vezme 2 sady odlišných barev (příp. „rozlišováky“) 
    v případě shody barev se převléká družstvo uvedené na 2 místě 

Ceny družstva na prvních třech místech obdrží poháry a medaile  
( pro 10 hráčů ) a každé družstvo pak obdrží diplom a sladké ceny.  
Dále bude vyhlášen nejlepší brankář, obránce a útočník turnaje a 
nejlepší hráč každého mužstva(neplatí pro ročník 2008 a 2009, kde 
každý hráč obdrží medaili). 

 
Pravidla   hraje se dle pravidel pro minifotbal (4 + 1) a těchto propozic viz. níže 

 
Technické ustanovení 1) Při rozehrávce autu od branky míč vyhozený nebo vykopnutý 

brankářem nesmí přeletět polovinu hřiště bez toho, aniž by se ho 
dotknul jiný hráč. Hrát přes polovinu brankář nemůže ani halfvolejem. 
V případě porušení, následuje přímý volný kop z poloviny hřiště.  

 Pokud chytne brankář míč ze hry, může ho vykopnout nebo vyhodit 
přes polovinu hřiště. 

 
2) Kdykoliv položí brankář míč na zem a vyjede z brankoviště, může 
pokračovat nohou jako jakýkoliv jiný hráč. 

  
3) V případě, že brankář opustí brankoviště a dotkne se míče rukou, 
následuje penalta. 

  
4) V případě dotyku stropu následuje aut z nejbližšího místa. 

  
5) Úmyslná malá domů = penalta (neplatí u r. 2007 a mladší) 

  
6) Osobní tresty   
 
     žlutá karta = vyloučení hráče na 2 minuty 
     červená karta = vyloučení hráče na 3 minuty  

  
 7) Auty se vhazují 

 
8) V případech na které herní řád ani tyto propozice nepamatují, je 
rozhodující slovo pořadatele 
  

 
Upozornění   !!!  HLÍDEJTE  SI  PO  DOBU  TURNAJE  SVÉ  HRÁČE  !!! 
 
   Za škody způsobené hráči na vybavení haly - zejména rozbití osvětlení, 

promáčknutí požárních hlásičů atd. odpovídají trenéři, stejně jako za 
chování hráčů po celou dobu turnaje. Způsobené škody se platí na 
místě. 



 
 

 

Turnaj mládeže 
 

pořádaný FŠ Milovice 

 
hala Milten Milovice 

  

Soupiska týmu :   
č. Příjmení a jméno Narozen Karty Pozn. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Trenér týmu :   

Email:   

Mobilní telefon :   
     

Soupisku prosím odevzdejte před svým prvním utkáním na turnaji. 
     

     

     

»»   www. fsmilovice. cz   «« 
 


