
 OV KSČM 
Jihlava  

 

zve všechny fotbalové příznivce na 
      

Cherry Cup II 

 
TURNAJ  V MALÉ KOPANÉ 

 
PROPOZICE 

 
 

1. Termín konání: Sobota 20.6.2015 
 
 

2. Začátek turnaje: výkop v 09,00 hodin (týmy se dostaví 
30 minut předem ) 

 
3. Místo konání: Fotbalové hřiště Třešť  

 
4. Rozhodčí: zajistí pořadatel 

 
5. Herní řád: 

 hraje se systémem 2 skupiny po pěti 4 postupují 
do následného play off  

 hrací doba 1 x 12 minut, finále 1x15 minut  
 počet hráčů: 5 + 1,   
 hraje se s míčem pro fotbal č.5 zajistí pořadatelé  
 obuv: zakázaný kopačky se železnými špunty 

 
6. Pravidla: 

 hraje se na hřišti bez mantinelů, auty se vhazují a rohy kopou 
 střídání hokejovým způsobem po přerušení hry  
 za hraní brankáře rukou mimo pokutové území nařizuje rozhodčí pokutový kop 
 ofsajd neplatí 
 „malá domů“ není povolena,  v případě porušení tohoto pravidla následuje nepřímý 

kop 
 „skluzy“ do hráče nejsou povoleny - je to faul a následuje volný kop 
 za žlutou kartu následuje vyloučení na 2 min., za červenou vyloučení hráče do konce. 
 Vzdálenost bránících hráčů při volných kopech 5 metry 
 v případě shodné barvy dresů zajistí pořadatel rozlišovací dresy odlišné barvy 

 
 

7. Kritéria pro určení pořadí:  
1. počet bodů  
2. a) dva týmy - výsledek vzájemného utkání  

               b) více než dva týmy – minitabulka, v rámci mini tabulky 



                   rozhoduje: 1.       počet bodů 
                                     2.       rozdíl skóre 
                                     3.       větší počet vstřelených branek 

  
      

3. celkový rozdíl skóre 
4. celkový větší počet vstřelených branek 
5. tři pokutové kopy, dále pak po jednom do rozhodnutí 

 
 

8. Povinnosti družstev: 
 nastoupit včas ke každému utkání dle          

časového rozpisu 
 každý hráč musí být vybaven předepsanou 

výstrojí pro kopanou 
 před vstupem  uhradit startovné ve výši 350,-

Kč 
       

 
 

9. Občerstvení: zúčastněná mužstva obdrží od pořadatele 
pitný režim pro celý. 
 

10. Ceny: družstva umístěná na : 

1.- 3. Místě  obdrží pohár  sadu piva a upomínkové předměty. 
Všechny ostatní  týmy: plaketu a drobné ceny. 

         

Dále bude vyhlášen nejlepší hráč  turnaje, který obdrží, také hodnotnou cenu. 
11. Družstva startují na vlastní nebezpečí, zdravotní dozor zajištěn. 

 
 
 
 

Kontakt: Pavel František Daněk tel.720 763 353   nebo e-mail: 
danek.pavel@atlas.cz 
 
 
 
 

 
NASHLEDANOU V Třešti  

 


