
 

 

Vánoční turnaj mládeže 

ve futsale 
Orelská jednota - Brno Starý Lískovec 

 

Pořadatel: Orelská jednota – Starý Lískovec 

Kategorie: A: Starší žáci ročník 2003 a mladší  

B: Mladší žáci ročník 2008 a mladší 

V přihlášce vypsat kategorii a věkové rozhraní, při větším počtu zájemců 
možnost rozšíření věkových kategorií!! 

Termín konání: sobota 15. 12. 2018 

od 8:30 – 9:00 prezentace, 9:00 zahájení turnaje 

Místo konání: tělocvičny ZŠ Svážná 9, Brno – Nový Lískovec (vstup zadním vchodem) 

Dopravní spojení:      tramvaj č. 6 – směr St. Lískovec – konečná stanice 
       tramvaj č. 8 – směr St. Lískovec – konečná stanice 

Hrací povrch: Parkety, hala 

Vedoucí turnaje: Stanislav Plechl 

Časový plán: Způsob rozlosování a hrací systém bude určen pořadatelem podle počtu 
přihlášených  

Předpokládá se systém každý s každým a zápas délky 2 x 10 minut  

Pokyny a sdělení: 
 

Hraje se podle hlavních pravidel Futsal FIFA (ve hře hrají 4 hráči  
a 1 brankář; střídání probíhá ve vymezené zóně; míč velikosti 4; auty se kopou; 
brankář provádí rozehru výhozem, který může být  
i za půlku; rozehra nesmí jít 2x přes brankáře – nepřímý kop;  
hraje se na akumulované fauly – pátý faul 10m kop;  
po vyloučení hráče se hraje přesilová hra 2 minuty, vyloučený hráč může 
nastoupit v dalším zápase). 

Soupiska musí obsahovat min. 6 hráčů (systém 4+1). 

Hráči nastoupí v halové obuvi (sálovky, tenisky), nepřipouští se použití kopaček 
se špunty. Doporučuje se použití holenních chráničů. Členové týmů hrají podle 
zásad fair-play a turnaje se účastní na vlastní nebezpečí. 

Utkání bude posuzováno rozhodčími. 

Protesty je nutné řešit ihned po zápase s rozhodčím za účasti pořadatele, vůči 
verdiktu není možnost odvolání. 

Případné dotazy zodpoví vedoucí turnaje. 

Zázemí: Týmy budou mít k dispozici místo na převlečení, areál disponuje šatnami, 
občerstvením a sprchami. 

Přihlášky: Posílejte do středy 12. prosince na e-mail vedoucího turnaje: 
stanislav.plechl@centurm.cz nebo telefonicky +420 777 572 779.  

Na přihláškách uvádějte kategorii, kterou přihlašujete! 
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Soupiska 

Jméno týmu:_______________________________________________________________ 
Kategorie: _________________________________________________________________ 
 

  

  
  

  
  
  

  
  
 

__________________     ______________________ 

Statutární zástupce      razítko, podpis 


