
 

          P R O P O Z I C E 
         Halové FINÁLE MOS JmKFS žákovských výběru U13 

    Pořádaná pod záštitou hejtmana JMK Jana Grolicha 
 
1.   Pořadatel: KM JmKFS a OFS Znojmo 
 
2.   Místo konání: Sportovní hala Znojmo, F. J. Curie Znojmo 669 02, https://www.sportovisteznojmo.cz/sportovni-hala-f-j-curie                                      
 
3.   Účastníci: 
Velké finále: OFS Znojmo/ OFS Brno město/ OFS Blansko/ OFS Brno – venkov/ 
Malé finále: OFS Hodonín/ OFS Znojmo dívky/ OFS Vyškov/ OFS Břeclav/ 
 

Okresní výběry žáků U13 -  narozených po 1. 1. 2010 
Turnaj je pořádán pro žáky oddílů, které nehrají soutěž SpSM 

Z jednoho klubu může družstvo OFS reprezentovat maximálně 5 hráčů 
Družstva startují na vlastní náklady (doprava, obědy) 

Obědy je nutné nahlásit do pondělí 13. 2. 2023 na ofs.znojmo@tiscali.cz 
  
4.   Termín: Pondělí 20. února 2023 
 
5.   Hrací doba: 1 x 25 minut 
 
6.   Herní systém: Turnaj se hraje o 4 účastnících v malém i velkém finále 
                            
7.   Počet hráčů: 4+1, minimální počet hráčů ve hře jsou čtyři hráči včetně brankaře 
                           vedoucí družstva předloží soupisku hráčů / každé družstvo bude mít dvoje dresy odlišné barvy 
 
8.   Hrací plocha: 40x20 metrů bez mantinelů s postranními a brankovými čarami, branky 5x2 metry, halový míč  
 
9.   Střídání: libovolné, hokejovým způsobem i v nepřerušené hře 
 
10. Ofsajd: není 
 
11. Další pokyny  - bránící hráč - nedodrží při rozehrávání trestného kopu vzdálenost 3 metrů od míče je potrestán napomenutím 
                          - všechny trestné kopy - se zahrávají jako přímé kopy, mimo malé domů 
                          - malá domů - se posuzuje dle pravidel fotbalu (zahrává se nepřímý kop) 
                          - odrazí-li se míč od stropu haly - navazuje soupeř hru z uvedeného prostoru (rozehrává se přímý kop) 
                          - auty - se vhazují 

- brankař, míč do hry vhazuje, míč musí dopadnout na vlastní polovinu 
- brankař, míč do hry zahrává nohou z PÚ, nebo halfvolejem i mimo PÚ, míč musí dopadnout na vlastní polovinu 

                          - v případě porušení tohoto pravidla rozehrává soupeř přímý kop z půlící čáry 
- ve hře nohou, mimo PÚ, není brankář omezen 

                          - brankař - smí hrát rukama jen ve vlastním PÚ    
                          - hra rukou brankáře mimo PÚ se trestá pokutovým kopem (7m) 
                          - napomenutí hráče (žlutá karta) hráč je vyloučen na 2 minutu (trest se ruší v případě vstřelení gólu)  
                          - vyloučení hráče (červená karta) hráč je vyloučen na 2 minuty (trest pokračuje i v případě vstřelení gólu) 
                             hráč nesmí již do konce utkání nastoupit 
                          - příliš mnoho hráčů na hřišti (špatné střídání) - napomenutí jednoho hráče (žlutá karta) 
                          - skluzy posuzuje rozhodčí 
 
12. O pořadí rozhoduje:  1. počet bodů   
                                        2. vzájemné utkání   
                                        3. rozdíl celkového skóre (ze všech utkání)  
                                        4. vstřelené branky v turnaji   
                                        5. obdržené branky v turnaji                                  
                                        6. pokutové kopy (5) 
 
13. Námitka: je ji nutno podat nejpozději do 20 minut po skončení utkání u vedení turnaje, doložit vkladem 300,-  
 
14. Odpovědnost vedoucího družstva:   
       Vedoucí družstva - si přebírají a předávají uklizenou a nepoškozenou šatnu 
                                     - odpovídají za chování hráčů a doprovodu hráčů v průběhu turnaje 
                                     - konzumace nápojů a jídla je dovolena jen v prostorách bufetu  
                                     - do sportovní haly je vstup s nápoji a jídlem zakázán 
                                     - jsou zakázány jakékoliv sportovní aktivity v prostorách šaten a chodeb 
                  žádáme vedoucí družstva, aby s těmito zásadami seznámili hráče a jejich doprovod 
                 
15. Pořadatelská služba: zajistí pořadatel 
                                      
16. Zdravotní služba: zajistí pořadatel 
 
17. Rozhodčí: zajistí pořadatel 
 
18. Pořadatelé: Milan Večeřa – předseda OFS Znojmo / Tomáš Knötig – KM GTM OFS Znojmo / Stanislav Schwarz – GTM JmKFS 
        

 



 
ČASOVÝ HARMONOGRAM TURNAJE 

 
08:30 VF    OFS ZNOJMO – OFS Brno město  

09:00 MF    OFS ZNOJMO DÍVKY – OFS Vyškov   

09:30 VF      OFS Brno Venkov – OFS Blansko 
   
10:00 MF    OFS BŘECLAV – OFS Hodonín 

10:30 VF      OFS Brno město – OFS Blansko 
  
11:00 MF   OFS Vyškov – OFS Hodonín 

11:30 VF    OFS ZNOJMO – OFS Brno Venkov  

12:00 MF    OFS ZNOJMO DÍVKY – OFS BŘECLAV 

12:30 VF          OFS Brno Venkov - OFS Brno město 

13:00 MF    OFS BŘECLAV - OFS Vyškov        

13:30 VF      OFS Blansko  – OFS ZNOJMO   
 
14:00 MF    OFS Hodonín  – OFS ZNOJMO DÍVKY 

14:30 VF    ZAKONČENÍ TURNAJE 

 

VELKÉ FINÁLE  

 
OFS 

ZNOJMO 
OFS Brno 
Venkov 

OFS 
Blansko 

OFS Brno 
město Body Skóre Pořadí 

OFS 
ZNOJMO  : : :  :  
OFS Brno 
Venkov  

:  : :  :  
OFS Blansko : :  :  :  

OFS Brno 
město : : :   :  

 
 

MALÉ FINÁLE  

 
OFS ZNOJMO 

DÍVKY 
OFS 

BŘECLAV 
OFS 

Hodonín 
OFS 

Vyškov Body Skóre Pořadí 

OFS 
ZNOJMO 
DÍVKY  : : :  :  

OFS 
BŘECLAV :  : :  :  

OFS Hodonín : :  :  :  
OFS Vyškov : : :   :  

 

 



 
 

SOUPISKA 
 

Mužstvo: _____________________________ 
 

 
Číslo dresu 

 

 
Jméno 

 
ROČNÍK KLUB Branky 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 Jméno a příjmení 
Vedoucí mužstva  

Trenér  
Trenér  

 
 
 


