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VELKÉ PAVLOVICE 
 

                                                    



INSTRUKCE  PRO  ÚČASTNÍKY  TURNAJE 
 
 

→→→→ hrací doba:   základní skupina, zápas o 3.místo          2 x  7 minut 
                          čtvrtfinále, semifinále a finále    2 x 10 minut 
 

→→→→ začátek turnaje v  8.00 hodin !!! 
    

→→→→ 4 skupiny po 4 družstvech 
    

→→→→ vítězství ve skupině  3 body, remíza  1 bod 
    

→→→→ o pořadí ve skupině rozhoduje: 
                     a/ počet bodů 
                     b/ vzájemné utkání 
                     c/ rozdíl vstřelených a obdržených branek (skóre) 
                     d/ vyšší počet vstřelených branek 
                     e/ penalty (3) 
      V případě bodové rovnosti  3 nebo 4 mužstev rozhoduje minitabulka 
      vzájemných zápasů těchto mužstev se stejnými rozhodujícími kritérii  
      jako ve skupině s výjimkou bodu  b/ !!! 
 

→→→→ do čtvrtfinále postupují první dv ě družstva ze skupiny 
    

→→→→ čtvrtfinále, semifinále, o 3. místo – K.O. systém, při nerozhodném 
      výsledku rozhodnou o postupujícím penalty (3) 
    

→→→→ finále - při nerozhodném výsledku prodloužení  1 x 5 minut, 
     pokud se  nerozhodne, potom  penalty (3) 
     Pravidla pro penalty:  -  nejprve kopou na každé straně 3 různí hráči 
                                           -   pokud se nerozhodne, následuje po jedné penaltě 
             na každé straně až do rozhodnutí 
          -  tyto jednotlivé penalty může zahrávat stejný hráč ! 
 

→→→→ při podávání protestu nutno složit nevratný poplatek  100,- Kč 
 

→→→→ všechny protesty bude řešit sportovně technická  komise turnaje 
→→→→ z důvodu lepší identifikace střelců branek žádáme účastníky turnaje, 
     aby používali dresy s dobře viditelnými čísly v rozmezí  0 - 99      
    

 
 
 
 
 
 

 
 



PRAVIDLA  TURNAJE 
 
BRANKÁŘ: 
 

           -  rukou chytá míč jen v brankovišti  (hrát může po celém hřišti) 
           -  míč může vyhodit  nebo  vykopnout přes celé hřiště (gól rukou neplatí!) 

− při malé domů nesmí chytit míč do rukou (jako při velké kopané), 
               při porušení →→→→ nepřímý volný kop 
           -  při penaltě (značka  7 m) musí být  na brankové čáře 
           -  střídání brankáře pouze v přerušené hře 
 
HRÁČ: 
 

− 4 hráči v poli, střídá se hokejovým způsobem 
− minimální počet hráčů v poli jsou 2 hráči, v případě dalšího vyloučení může 

mužstvo doplnit náhradník a trest hráče se začíná počítat  
               až po vypršení trestu předchozího hráče 

− bez autového vhazování          
           -  dotyk stropu →→→→  míč pro soupeře - nepřímý kop (mimo brankoviště) 

− míč zůstane na hrazení (v ochranné síti) →→→→  míč rozhodčího 
− 1. žlutá karta  →→→→ vyloučení hráče na  1 minutu 

           -  2. žlutá karta = červená karta →→→→  vyloučení na 1 minutu + hráč 
                  vyloučen do konce utkání 
           -   v případě obdržení branky se vyloučený hráč nevrací do hry !  

− rozehrávky všech herních činností do 3 vteřin, v případě 
                      porušení →→→→ nepřímý volný kop pro soupeře 

− při rozehrávce musí stát soupeř minimálně  3 m od míče, při zahrávání 
 rohů je tato vzdálenost vyznačena na palubovce barevně ! 
           -  při nedostavení se družstva k utkání dle časového rozpisu  →→→→    
                                                       KONTUMACE  5:0  ve prospěch soupeře 

− nastoupí-li hráč za jedno mužstvo, nesmí už nastoupit v průběhu 
                turnaje za jiné, v případě porušení je hráč vyloučen do konce  turnaje,  
                pro mužstvo →→→→ KONTUMACE utkání  0:5 

− projevuje-li hrá č nebo brankář slovem či náznakem nesouhlas 
               s rozhodnutím rozhodčího, ten ho napomene ŽK, případně vyloučí 
               ( urážky, posměšky, vulgární výrazy ... ) 

− stejně postupuje rozhodčí i v případě nevhodného chování vůči soupeři 
− naražení hráče na hrazení →→→→ žlutá karta   
−  !!!!!  úmyslné naražení hráče na hrazení →→→→ červená karta  !!!!!   

 
 
 
 



MÍČ:   
− hraje se s klasickým míčem pro futsal, velikost č. 4 

 
ZÁKAZ: 
 

     !!!!! není povoleno odebírání míče soupeři při kontaktu  tzv. skluzem ( snaha 
            zabránit tímto způsobem protihráči ve hře !!! ),  
            při porušení →→→→ nepřímý volný kop,  v případě faulu (nebezpečného ohrožení 
            nebo zasažení protihráče →→→→ přímý volný kop, příp. žlutá nebo červená karta 
            při opakovaném porušování zákazu skluzu  →→→→ žlutá karta                           

 
DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ:  
 

      I.  Oznamujeme všem mužstvům, aby nejpozději po odehrání 
           svého prvního zápasu v turnaji přišli doplatit startovné 
           ke stolku časoměřičů a vyzvedli si  kupóny na občerstvení. 
 

    II.  Upozorňujeme všechny účastníky turnaje na to, že rozhodčí 
          budou daleko přísněji posuzovat a trestat nebezpečnou hru  
          vůči soupeři a úmyslné fauly !!!!! 
 

   III.  O všech skutečnostech, které nastanou v průběhu jednotlivých 
          zápasů a nejsou řešeny přímo v těchto pravidlech turnaje, 
          rozhoduje rozhodčí zápasu s maximálním možným využitím 
          pravidel fotbalu. Každý verdikt rozhodčího v zápase  
          je konečný a neměnný ! 
 

   IV.  Žádáme všechny účastníky “Memoriálu Vladislava Trs ťana”, 
          aby si uvědomili, proč se tento turnaj každoročně koná a   
          ať  svým chováním a vystupováním v turnaji důstojně uctí 
          památku našeho kamaráda !!!      


