
                                      SK Hranice, Žáčkova 1442, 753 01 Hranice 
                  tel / fax 581601638, mob. +420731680944, e-mail kubl@seznam.cz 

                     č.ú. 27- 6448120227/0100     IČO 49558218 
 
 

Propozice turnaje 
 

 
Kategorie:  Mladší dorost ročník 1995 a 1996   
 
Místo:   Hala SOU Hranice 20x40 m (solidní prostory se soc. zaříz. a tribunami ) 
        SOU, učiliště směrem na Valašské Meziříčí u řeky Bečvy před benzínkou Shell 
 

Termíny a začátky:  Sobota   3.12.2011 od 8,00 do 15,00 hod    
      
 

Vklad : 1 500,- Kč je určen na pronájem haly, ceny, pitný režim a rozhodčí  
   
 

Hrací systém: každý s každým.  
 

Přihlášená družstva: Maximálně 8 účastníků dle pořadí přihlášek  
 

Hrací doba: 1x 13 min. 8 účastníků (příp. 1x 17 min. 7 účastníků)  
 

Počet hráčů:  1 + 4  střídání hokejovým způsobem 
 

Branky, míč:  2 x 5 m, č. 4 
 

Rozhodčí:  Zajistí pořadatel. Jejich platba dle směrnic ČMFS. 
 

Pravidla :  Hraje se dle běžných pravidel ČMFS pro sálovou kopanou, která se upřesní před 
začátkem turnaje 

 

Hodnocení: Body,vzájemný zápas, rozdíl vstřelených branek ze všech utkání, větší počet vstřelených 
branek ze všech utkání 

 

Ceny: první tři poháry, ostatní diplomy, hodnocení jednotlivců+nejlepší hráč každého mužstva. 
 

Občerstvení:  V místě bufet 
 
 

Ředitel turnaje: Kubica Lubomír  mob   731680944 
       e- mail kubl@seznam.cz  
 
      
 
 
 
       Pumprla Pavel, sekretář SK Hranice  
                                                                                                                 Mob. 602970464 
                                                                                             e-mail pumprla.pavel@seznam.cz 
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Pravidla hala: Dle SŘ a platných pravidel fotbalu včetně odlišností uvedených  v této příloze. 
 
Počet hráčů: 4 + 1. Minimální počet hráčů ve hře čtyři včetně brankáře, je- li vyloučeno více hráčů, uplatní se 

kriterium odložených trestů tzn., že trest začne nabíhat až v okamžiku návratu do hry předcházejícího 
vyloučeného hráče. 

 
Střídání: Libovolně hokejovým způsobem i v nepřerušené hře v prostoru střídaček. Střídání mimo prostor 

střídaček potrestá rozhodčí napomenutím tohoto hráče, který pravidlo o střídání porušil. 
 
Výstroj hrá če: Dres, trenýrky, stulpny, sálová obuv s hladkou nešpinící podrážkou. Chrániče holení nejsou povinné. 
 
Auty:   Se házejí. Rovněž po odrazu míče od stropu následuje autové vhazování. 
 
Rohy: Se kopou. 
 
Ofsajd: Neplatí. 
 
Pravidlo  
3 sekund: Zavedeno v zájmu plynulosti hry a týká se: 

� autového vhazování míče (při nedodržení časového limitu vhazuje   soupeř) 
� provedení volných kopů (soupeř 3 m od míče)- při nedodržení časového limitu provede volný kop 

soupeř 
� rozehrání míče brankářem- při nedodržení časového limitu provede soupeř kop z rohu 
� nedodržením vzdálenosti při rozehrání volných kopů trestá rozhodčí napomenutím hráče, který 

porušil toto pravidlo. Při neuposlechnutí následuje vyloučení 
� všechny volné kopy jsou v halovém fotbalu kopy  přímé. Odrazí- li se míč od stropu, navazuje soupeř 

hru z uvedeného prostoru (kolmo od stropu) vhazováním. 
 
Hra branká ře: Míč z autu za brankou smí brankář vykopávat nebo vhazovat ze 6 m zóny a to pouze na vlastní polovinu 

hřiště (míč musí převzít nebo tečovat libovolný hráč z pole). Při porušení se nařizuje volný kop z půli 
hřiště ve prospěch soupeře. 
Brankář smí hrát rukama v malém brankovišti (6 m zóna). Hra brankáře rukou mimo malé brankoviště se 
trestá nařízením pokutového kopu. Osobní trest se neuděluje.  

  Chytí- li do rukou branká ř v pokutovém území míč ze hry (mimo malou domů), může  rovněž 
vyhazovat nebo vykopávat a to opět na vlastní polovinu hřiště, může si však míč libovolně posunout 
mimo malé brankoviště a je posuzován jako hráč z pole (mimo hru rukou). Při porušení se nařizuje přímý 
kop z půli hřiště ve prospěch soupeře.  

 

Malá domů: Posuzuje se jako ve fotbale na velkém hřišti, tzn., že je možné brankáři přihrát. Avšak chytne-li brankář 
míč do rukou po úmyslné malé domů zahrané spoluhráčem nohou   od kolena dole, nařizuje rozhodčí 
pokutový kop.  

 
Pokutový kop: Vzdálenost 7 metrů od branky. Je nařízen za úmyslnou malou domů, dále pak ruku brankáře mimo malé 

brankoviště a také v případě, že v prostoru malého brankoviště dojde k přestupku hráče, za který se v poli 
při hře nařídí přímý kop. 

 
Vyloučení: Udělení žluté karty- 2 minuty.Při vstřelení branky oslabenému mužstvu, hráč se vrací zpět do pole.  

Udělení červené karty- hráč je vyloučen do konce zápasu, avšak družstvo je oslabeno  o jednoho hráče 
z pole po dobu 2 minut. Při vstřelení branky oslabenému mužstvu, hráč se vrací zpět do pole. 

 

Ostatní:  


