
 
 

Propozice Dětského fotbalového poháru PFS 2016 

 

Ročník: šestý 

Pořadatel: Pražský fotbalový svaz 

Termín: leden – březen 2016 

Kategorie: Chlapci a dívky z prvních a druhých tříd základních škol v Praze  

Hrací systém: tříkolový - základní kolo - 2 postupující z každého turnaje, semifinále - 3 

turnaje / 2 postupující z každého turnaje + 2 divoké karty (týmy s největším gólovým 

průměrem na zápas z týmů na nepostupových místech), Finále - 8 účastníků 

Místo konání:  

 Hala Motorlet Praha – Radlická 298/105, Praha 5 

 Hala Jedenáctka VS – Mírového Hnutí, Praha 4 

 Hala TJ Pankrác – Lomnického 1/1071, Praha 4 

 Hala ZŠ Petřiny JIH – Šantrochova 1800/2, Praha 6 

 HALA ZŠ Vinoř - Prachovická 340, 19017 Praha – Vinoř, 

Prezentace: Nástup všech týmů v 8:00, První zápas začíná vždy v 8:15,  

Hrací doba: 1 x 8-11 minut hrubého času dle počtu týmů na turnaji 

Počet hráčů: 1 + 4, na soupisce max. 10 hráčů.  

Střídání: Hokejovým způsobem 

Pravidla: Malá domů brankáři je povolena. Úmyslná ruka brankáře mimo brankoviště = 

přímý volný kop. Brankář nesmí vykopávat (a to ani halfvolejem) ani vyhazovat přes polovinu 

hřiště bez doteku jiného hráče. Přes polovinu smí rozehrát pouze za předpokladu, že sám 

vyveze míč. Vzdálenost od míče při rozehrání volného kopu je minimálně 3 m. Rohy se kopou 

na obou stranách. Auty se kopou. Rozehrání autu je nepřímý volný kop!! V ostatních 

případech jsou všechny kopy přímé. 

Tresty: Žlutá karta-vyloučení na 2 minuty, červená karta-hráč vyloučen do konce utkání bez 

náhrady 



Vybavení: Minimálně jedna sada dresů (rozlišovacích trik), sálová obuv. 

Hodnocení - o umístění rozhoduje: 

 počet bodů (vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů) 

 vzájemné utkání mužstev se stejným počtem bodů (mini tabulka). 

Dále rozhoduje: 

 rozdíl skóre 

 větší počet vstřelených branek 

 3 pokutové kopy a pak po jednom až do rozhodnutí 

Při nerozhodném stavu v utkáních o umístění: 

 3 pokutové kopy a pak po jednom až do rozhodnutí 

Pojištění: Hráči nejsou na turnaji pojištění. Startují na vlastní pojištění, jestliže mají takové 

sjednané. Pořadatel neručí za osobní majetek účastníků turnaje.  

Šatny: Každému týmu bude umožněno se převléci v šatnách. Šatny jsou průchozí. 

Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny těchto propozic, které účastníkům turnaje 

oznámí přiměřeným způsobem v termínu co možná nejkratším. 

 


