
 

FOTBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ „JUTA CUP“ 

(ve spolupráci s HSMK Havlovice) 

 

Pořadatel:             MFK Trutnov & HSMK Havlovice 

 

Termín:                  18.8.2018 

 

Ročník:                  2006 a mladší 

 

Místo konání:        sportovní areál v Havlovicích 

 

(https://havlovickypohar.webnode.cz/sportovni-areal/) 

 

Zahájení:                prezentace do 8:30, první utkání v 9:00 

 

Startovné:             1000,- Kč za tým, které se platí hotově před                      

začátkem turnaje 

 

Pojištění:               žádné 

 

Počet družstev:    maximálně 8 

 

Hrací systém:        každý s každým v jedné tabulce 

 

Počet hráčů:          7 + 1, hokejové střídání v prostoru střídaček 

 

Hrací doba:            2 x 10 minut (1 x 15 minut) 

 

Hrací plocha:         40x60 metrů 

 



Volné kopy:            Všechny kopy jsou přímé  

Pokutový kop:       Je zahráván ze vzdálenosti 8m od brankové čáry  

Hra brankáře:        Při rozehře od brány, brankář může rozehrát míč ze země. Při této rozehře 

ze země nesmí být brankář atakován! Pokud brankář chytí míč ze hry, může balón uvést do hry 

rukou, výkopem z ruky, halfvolejem přes půlící čáru. Pokud brankář položí míč na zem, nesmí 

míč vzít zpět do ruky. Pokud tak učiní, následuje pokutový kop. Pokud brankář míč chytne 

mimo vyhrazené území pro chytání (vápno) nebo při chycení míče při malé domů, následuje 

pokutový kop! Brankář může jedině při malé domů hrát nohama.  

Osobní tresty:        Při udělení žluté karty, hráč nedostává žádný trest. Při další žluté kartě v 

zápase následuje červená karta. Když hráč dostane červenou kartu, je vyloučen a družstvo je 

oslabeno do konce utkání o jednoho hráče. Tento hráč má automatický stop na 1 zápas v 

dalším utkání.  

Klíč k hodnocení:  Vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů  

Při rovnosti bodů: Vzájemný výsledek, počet vstřelených branek, brankový rozdíl 

penaltový rozstřel  

Občerstvení:           Bufet v areálu ve vlastní režii 

 

 

Způsobí-li družstvo v průběhu turnaje škodu na majetku, zodpovídá plně za jeho úhradu.  

Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo ke změnám, dojde-li k nepředvídatelným okolnostem.  

Týmy startují na vlastní nebezpečí, lékařský dozor ve sportovní areálu není zajištěn!  

Pořadatel turnaje neručí za ztracené nebo odcizené osobní věci!  

 

 

Kontakt:    Jiří Říha, the73@seznam.cz, 777 287 100 

 

mailto:the73@seznam.cz

