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Propozice turnaje v malé kopané 
 
Pořadatel: oddíl házené Velké Meziříčí 
 
Datum, čas a místo: sobota 26. 12. 2015 v 7.30 hod, hala „Za Světlou“ Velké 
Meziříčí 
 
Startovné: 1.000,- Kč 
Možno uhradit   
HOTOVĚ u Danka Rause v ELEKTRO RAUS v radnické ulici Velké Meziříčí 
NA ÚČET 670100-2201557832/6210 mBank po dohodě s Ladislavem Šidlem +420 724 566 115 
 
Hrací systém: - hraje 16 mužstev ve 4 skupinách po 4, ze skupiny postupují do čtvrtfinále 

vítězové a týmy ze 2. místa, vítězové čtvrtfinále se utkají v semifinále, a 
vítězové semifinále ve finále, poražení semifinalisté kopou penalty o 3. – 4. 
místo. 

              - družstva jsou povinna dodržovat časový rozpis turnaje, a být připravena k utkání, čekací 
doba je 1 min., po této době prohrává mužstvo kontumačně 0: 3 

              - utkání řídí 1 rozhodčí 
              - hráči během turnaje nesmí měnit družstva 
              - družstvo uvedené v rozlosování na 1. místě začíná na polovině u hlavního vchodu do 

haly a provádí zahajovací výkop 
              - hrají 4 hráči v poli a 1 gólman, střídání hokejovým způsobem, střídající vstupuje na hrací 

plochu, až ji střídaný ve vymezeném prostoru opustí           
              - o pořadí rozhoduje 1. počet bodů, 2. vzájemný zápas, 3. brankový rozdíl, 4. počet 

vstřelených branek, 5. los 
Hrací doba: hraje se 1 x 14 min., semifinále a finále 2 x 10 min. 
Pravidla: - branka 3 x 2 m, hrací plocha ohraničena oranžovou čarou, auty a rohy se kopou, míč 
musí být v klidu na čáře 

- všechny kopy jsou přímé, vzdálenost zdi 3 m   
- pokutový kop se kope ze vzdálenosti 7 m 
- pokud se dotkne míč střešní konstrukce, kope soupeř ze země z místa kolmo od 

místa doteku z krajní čáry 
- červená karta – hráč vyloučen na 2 min. (tým hraje ve třech), po uplynutí trestu se 

hráč nesmí zapojit do utkání, po 2. červené kartě je hráč vyloučen z turnaje 
- v případě více trestů se tresty odkládají tak, aby hrál tým minimálně ze 3 hráči 

v poli 
- brankoviště je 6 m, kop od branky se provádí rukou z brankového území, ve hře 

může hrát gólman rukou i nohou za polovinu 
 Zvláštní upozornění: - všichni účastníci turnaje hrají na vlastní riziko 

- hrát se v hale může jen ve sportovní obuvi, která nemá černou 
podrážku, ani černý pruh 

- ve sportovní obuvi se nesmí opustit prostor haly bez přezutí 
- pořadatel turnaje neodpovídá za věci odložené v šatnách ani v jiných 
částech sportovní haly 

- každý účastník odpovídá v plné výši za škody, které během turnaje 
způsobí na zařízení a vybavení haly, nebo v přiléhajících prostorech 
(šatna, sprchy atd.) 

   
Pořadatel turnaje: LADISLAV ŠIDLO (+420 724 566 115, hazenavm@email.cz) 
Prezentace nejpozději 30 min. před prvním utkáním družstva v turnaji (dle časového 
harmonogramu) 


