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„SVÁTEK FOTBALU“ 
 

Finálový turnaj starších přípravek 2007 a ml./U11 2+2 družstva    
 

Pořadatel:  KM ÚKFS + FK Baník Souš 
 

Termín/místo: Neděle 10.6.2018 od 9:00 hod. (od 9:30), hřiště FK Baník Souš, Fibichova 282, 

Most 
 

Kontakty:  GTM  ÚKFS - Jan Štefko, 606 683 407, steffi.j@seznam.cz   

   Předseda KM ÚKFS - Mgr. Jan Skýpala, 606 621 337 

   Koordinátor soutěží přípravek Marek Nezbeda, 724 915 119, nezbeda@ukfs.cz  
 

Účastníci finále Mostecký FK, FK Ústí n/L, FK Litoměřicko (omluvili se po rozlosování), Junior 

Chomutov, FAPV Děčín. 
 

Startují hráči: Každý zúčastněný klub musí do finálového turnaje nastoupit se dvěma týmy v dané 

kategorii U11 (rok narození 2007 a mladší) 
 

Organizace turnajů: Pořadatel turnaje/GTM zpracuje rozpis zápasů a pošle jej v předstihu všem 

účastníkům soutěže  
 

Systém soutěže: Finálový turnaj se hraje za účasti 5 týmů na 4 hřištích (8 branek) systémem každý 

s každým, týmy hrají utkání současně na dvou hřištích a o poločas se týmy 

prostřídají, hráči během turnaje hrají jen za 1 tým, pouze v případě zranění a 

následném nedostatečném počtu hráčů v jednom týmu může trenér hráče přesunout 

nebo si jej půjčit z jiného klubu (hráč s nejmenším předchozím vytížením).  
  

Soupisky: Před každým turnajem odevzdá vedoucí týmu soupisku družstva s označením 

hráčů, kteří hrají v turnaji za jaký tým   
 

Doba utkání: Hrací doba je 2 x 12 minut (před turnajem může být vzhledem k počasí dohodnut 

kratší čas např. 2 x 10, 2 x 9 nebo 2 x 8 minut), vzhledem k časové náročnosti 

doporučujeme trenérům vzít s sebou na turnaj maximální počet hráčů!!! 
 

Pravidla: Hraje se podle pravidel Fotbalu malých forem pro starší přípravku 5+1  
 

Hodnocení: Výsledky obou utkání v jedné kategorii se sečtou a napíše se konečný výsledek, o 

pořadí rozhoduje:  

1. Vyšší počet vstřelených branek 

2.  Počet bodů (bodové hodnocení 3-1-0) 

   3. Rozdíl branek 

   4. Penalty 

5. Při shodném počtu vstřelených branek 3 a více týmů rozhoduje větší počet 

vstřelených branek ve vzájemných utkáních družstev se stejným počtem 

vstřelených branek, pak počet získaných bodů, pak rozdíl branek   
 

Rozhodčí: Zápasy budou řídit trenéři ve vzájemné shodě, po každém utkání nahlásí trenéři ve 

vzájemné shodě výsledek utkání pořadateli (počítejme přesně, ať se vzájemně 

nešidíme, byť i neúmyslně!!!) 
 

Startovné: Nevybírá se!  
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Pořadatel turnaje: Rozpis turnaje a propozice budou viset při turnaji na viditelném místě pro lepší 

orientaci hráčů, trenérů, rodičů, fanoušků!  
 

Rozlosování: Provedl GTM FAČR-ÚKFS 
 

Občerstvení: Každý tým ve vlastní režii.  
 

Zdravotní služba: Hráči startují na vlastní nebezpečí, lékařský dozor není zajištěn. 
 

Ceny: Všichni účastníci obdrží medaile a tým pohár. 
 

Poznámka: pořadatel turnaje může pro hráče zorganizovat různé vhodné dovednostní soutěže (střelba na 

cíl/přesnost, slalom s míčem na čas, žonglování a podobně), hráče takto mohou zabavit v době přestávky 

mezi zápasy! 
 

Rozpis utkání, změna na 4 účastníky s posunem začátku od 9:30 hodin!: 

09:30 hodin: Junior Chomutov-FAPV Děčín  Mostecký FK-FK Ústí nL 

10:15 hodin: FK Ústí nL-Junior Chomutov  FAPV Děčín-Mostecký FK 

11:00 hodin: Junior Chomutov-Mostecký FK FK Ústí nL-FAPV 

 

11:30 hodin: Vyhlášení výsledků a předání cen! 
 

Tabulka finálového turnaje: 

 

 MFK FK  

Ústí nL 

Junior 

Chomutov 

FAPV 

Děčín 

skóre body Poř. 

Mostecký FK        

FK Ústí nL        

Junior Chomutov        

FAPV Děčín        
 

 

Zpracoval 29.5.2018 

Jan Štefko  

GTM FAČR-ÚKFS 

606 683 407 
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