
 
Zimní pohár mesta Slaný 2018 

 
Termín turnaje 
Sobota 29. prosinec 2018 - 9:00 – 16:30, SH Bios Slaný 
 

Systém turnaje: 
Předpokládaný systém turnaje je tradiční systém tenisového Masters, tedy 2 skupiny po 4 týmech, postupují 

nejlepší 2 týmy ze skupiny do finálových bojů, což jsou dvě semifinále, souboj o třetí místo a finále. 

Pořadatel si vyhrazuje systém turnaje změnit v případě jiného počtu účastníků než osm. 

 

Pravidla a povinnosti družstev 
 Hraje se podle pravidel futsalu v okresních soutěží Kladno (10m kop následuje za 4. akumulovaný 

faul) 

 Time-outy nejsou povoleny 

 Doba utkání je 2x12 minut hrubého času. 

 Utkání řídí rozhodčí z listiny OkKF 

 Po ČK má hráč 1 zápas stop 

 Pokud mužstvo nenastoupí k zápasu, výsledek zápase kontumuje se stavem 0:3 ve prospěch soupeře 

 Prezence mužstva je 20 minut před jeho prvním utkáním, mužstvo odevzdá soupisku se jmény a 

čísly před začátkem svého 1. Zápasu 
 Každé mužstvo by mělo mít jednotnou sadu dresů plus rezervní rozlišováky a do hry dodá 1 

futsalový balon 

 

Rozlosování 
 Turnaj rozlosuje předseda Okresní komise futsalu Kladno Pavel Nepil. Poté bude distribuováno 

přihlášeným družstvům. 
 

Přihlášení družstva 
 V případě zájmu o účast kontaktujte organizátora turnaje Jana Snovického, tel: 728717745, 

snovickyjan@seznam.cz 

 Družstvo se považuje za přihlášené převodem částky 1000,-Kč na účet číslo 
243912821/0300 . do zprávy pro příjemce uveďte název družstva. V případě úhrady jiným 

způsobem kontaktujte organizátory turnaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postupový klíč v případě 8 účastníků 
  

 Z každé skupiny postupují nejlepší 2 mužstva podle následujícího klíče 

 

Větší počet získaných bodů ve skupině 

Větší počet získaných bodů ze vzájemných utkání 

Větší rozdíl branek vzájemných utkání 

Větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání 

Větší rozdíl branek ze všech utkání ve skupině 

Větší počet vstřelených branek ze všech utkání ve skupině 

Penaltový rozstřel – 3 série, pokud se nerozhodne, tak po jedné sérii do rozhodnutí 

 

 Při nerozhodném výsledku ve finálových zápasech se kopají 3 série penalt, pokud se nerozhodne, 

kope se do rozhodnutí po  jedné penaltě 
 

Trofeje a ceny 

 
 Poháry pro nejlepší 3 týmy v hodnotě 1800 Kč 

 První tři družstva si rozdělí 50 lahví 0,7 litru Zichoveckého 12 stupňového pivovaru v 

hodnotě 2000 Kč  www.zichoveckypivovar.cz 

 Sošky a věcné ceny pro nejlepšího střelce a brankáře 

 Medaile pro vítěze 

 

 

Občerstvení 
 Během celého turnaje bude k dispozici bufet s občerstvením (pití plus párky) 

 
 

Kontakty na organizátory turnaje 

 
V případě Jan Snovický, tel: 728717745, e-mail snovickyjan@seznam.cz 

http://www.zichoveckypivovar.cz/

