
 

ve spolupráci se SPORT HRADEC CUP 
 

 

 

 

Pořadatel:  FC Nový Hradec Králové 

 

Termín:  24. 3. 2018, Sobota 

 

Místo konání:  UMT Všesportovní stadion Hradec Králové nebo UMT Slavia  

    Hradec Králové (upřesníme včas) 

 

Zahájení turnaje: První zápas v 9:00, sraz a prezentace týmů v 8 – 8:15 

    zahajovací nástup mužstev v 8:50 

 

Startovné:  1.300,-  za mužstvo 

    hradí se v hotovosti, před začátkem turnaje 

 

Pojištění:  žádné 

 

Počet mužstev: 8 

 

Hrací systém:  Každý s každým v jedné tabulce. 

  

Soupisky:  Každé družstvo odevzdá soupisku před začátkem turnaje 

    max. počet hráčů v týmu 15. Turnaj je určen pro hráče roku  

    narození 2005 a mladší.. Na soupisku u každého hráče 

    prosím uveďte číslo, s kterým hráč odehraje turnaj. 

 

Branky,míč:  Hraje se s fotbalovým míčem vel. 4, branky 5x2m 

 

Výstroj:  Hráči musí hrát ve stejných dresech, kopačky, tarfy,  

    (NÉ KOLÍKY), holenní chrániče. 

 

Hrací doba:  1 x 20 minut 

 

Počet hráčů:  1 + 7, střídání hokejovým způsobem v přerušené hře, z prostoru  

    střídaček 

 

Hrací plocha:  na šířku poloviny fotbalové hřiště, zúžená na úrovni malého  

    vápna 

 

Volné kopy:  Všechny kopy jsou přímé 

 

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

 

Vzdálenost při zahrávání rohových a volných kopů musí být dodržena – 5m. 



 

 

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

Nesmí překopnout půlící čáru. Při této rozehře ze země, nesmí 

být brankář atakován! Pokud toto pravidlo poruší, následuje 

přímý kop z úrovně půlící čáry. Pokud brankář chytí míč ze hry, 

brankář 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 přímý 

kop z hranice vápna. 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 nasbírá  

    dvě, čtyři, šest žlutých karet, následuje stop na 1 zápas. 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 hřiště 

 

 

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. 

 

Kontakt:  J.Vrabec@seznam.cz, 773 646 627 

 

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

Pořadatel turnaje neručí za ztracené nebo odcizené osobní věci! 
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Čas zápasu   Domácí          :  Hosté  Hřiště 

 
   9:00    FC NHK  : Třebeš      A 

   9:00    Náchod             : Jaroměř     B 

 

   9:22    Trutnov   : Slavia/Mal. L.     A 

   9:22    Čer. Kostelec  : OFS HK     B 

 

   9:44    FC NHK  : Náchod     A 

   9:44    Třebeš   : Jaroměř     B 

 

  10:06    Trutnov  : Čer. Kostelec     A 

  10:06    OFS HK  : Slavia/Mal. L.     B 

 

  10:28    FC NHK  : Jaroměř       A 

  10:28    Třebeš   : Náchod     B 

 

  10:50    Trutnov  : OFS HK     A 

  10:50    Slavia/Mal. L.  : Čer. Kostelec     B 

 

  11:12    FC NHK  : Trutnov     A 

  11:12    Náchod  : Čer. Kostelec     B 

  

  11:34    Třebeš   : Slavia/Mal. L.     A 

  11:34    Jaroměř  : OFS HK     B 

 

  11:56    FC NHK  : Čer. Kostelec     A 

  11:56    Trutnov  : Náchod       B 

 

  12:18    Třebeš   : OFS HK     A 

  12:18    Slavia/Mal. L.  : Jaroměř     B 

 

  12:40    FC NHK  :  OFS HK     A 

  12:40    Náchod  : Slavia/Mal. L.     B 

 

  13:02    Třebeš   : Trutnov     A 

  13:02    Jaroměř  : Čer. Kostelec     B 

 

  13:24    FC NHK  : Slavia/Mal. L.      A 

  13:24    Náchod  : OFS HK     B 

 

  13:46    Třebeš   : Čer. Kostelec     A 

  13:46    Trutnov  : Jaroměř     B  

 

 

 


