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PROPOZICE TURNAJE 
 

Pořadatel:              SK Černčice 

Organizace turnaje:    Pavel Cvešpr, mob. 603 868 819,  

      e-mail: pavel.cvespr@seznam.cz 

Místo konání:        fotbalové hřiště SK Černčice 

Termín:                  17. 8. 2018  

Zahájení:               do 8.30 h prezentace mužstev, výkop prvního zápasu 9.00 h 

Startovné:            1 000 Kč - splatné na místě nebo na účet SK Černčice:  

174 441 332 / 0300 (do pole zpráva pro příjemce uveďte 

prosím název oddílu) 

Kategorie:            nastupují hráči starší 40 let 

Hrací plocha:        tráva 

Hrací systém:       4 družstva každý s každým 

Hrací doba:           2 x 15 min. (přestávka 5 min.) 

Pravidla turnaje:   pravidla fotbalu 

Oběd:     startovné zahrnuje pro 15 hráčů klobásu a pivo 

Ceny:  diplomy pro všechna mužstva, vítěz putovní pohár 

Hrací systém turnaje: 

Pokud utkání skončí nerozhodně, pak rozhodují pokutové kopy. Nejdříve kope každé družstvo 3 PK. 

Když ani to nerozhodne, pak pokračuje každé družstvo vždy 1 PK až do rozhodnutí. Stejný hráčů může 

kopat PK podruhé, až poté co se vystřídá 8 hráčů. 

Vítězství v základní hrací době: 3 body, vítězství na penalty: 2 body, prohra na penalty: 1 bod. 

Vítězem je družstvo, které dosáhne největšího počtu bodů. Družstvo, které dosáhne nejmenšího 

počtu bodů, se umístí poslední. Pokud mají po skončení turnaje dvě nebo více družstev stejný počet 

bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních. Jestliže je 

stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze větší počet branek 

vstřelený ve vzájemných utkáních. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový 

rozdíl ze všech utkání v turnaji a je-li i ten stejný, zaujme vyšší pořadí v tabulce to družstvo, které 

vstřelilo v celém turnaji více branek. Když bude i toto kritérium shodné kopou se PK. O vyšším pořadí 

je možno rozhodnout i losem v případě časové tísně, kdy PK již nelze kopat.  
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Rozpis zápasů varianta 4 mužstva 
 Zápasy 

9.00 A B 

9.40 C D 

10.20 A C 

11.00 B D 

11.40 A D 

12.20 B C 

 

Los turnaje 
 Zápasy 

A  

B  

C  

D  
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Soupiska _________________________ 
 Příjmení Jméno Datum 

narození 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

Trenér   

 


