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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJE E.ON BEACH JUNIOR CUP 2016 – 

KVALIFIKACE 
 

1.1. Kontaktní osoby: 

 

1.1.1. Generální partner a pořadatel poháru E.ON Beach Junior Cup 2016 

Generálním partnerem projektu je energetická společnost E.ON. 

 

E.ON Česká republika, s.r.o.  

Marketing 

F. A. Gerstnera 2151/6 

370 49 České Budějovice 

 

Ing. Marek Pagač 

Mob. +420 602 593 571 

E-mail: marek.pagac@eon.cz  

 

Mgr. Michal Heřman 

Mob. +420 733 670 624 

E-mail: michal.herman@eon.cz 

 

 

1.1.2. Pořadatel a technické zabezpečení 

 

Moviment s.r.o. 

www.moviment.cz  

U Tří lvů 5, 370 01 České Budějovice 

 

Roman Havel 

Mob.: +420 602 190 529 

E-mail: roman.havel@moviment.cz   

 

1.1.3. Informace k projektu E.ON Beach Junior Cup 

E.ON Beach Junior Cup se od roku 2016 stal součástí platformy E.ON Rodinný fotbálek. 

Veškeré informace k platformě získáte: 

 

 

Web: www.eonrodinnyfotbalek.cz  

E-mail: info@eonrodinnyfotbalek.cz  

infolinka: +420 725 351 333 
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1.2. 2. ročník E.ON Beach Junior Cupu: 

Energetická společnost E.ON ve spolupráci s pořadatelem vyhlašuje 2. ročník E.ON Beach 

Junior Cupu – turnaje v plážové kopané. Turnaj je určen pro hráče věkové kategorie U9, tj. 

narozené 1. 1. 2008 a mladší, v případě dívek pro hráčky narozené 1. 1. 2007 a mladší. 

Nedodržení věkové hranice je důvodem k okamžitému vyloučení týmu z turnaje bez 

jakékoliv náhrady a nároku na ocenění. Pořadatel má právo před zahájením turnaje 

zkontrolovat soupisky všech mužstev a data narození hráčů dle systému FAČR is.fotbal.cz. 

 

Hraje se ve štulpnách nebo bosky. 

 

UPOZORNĚNÍ: šatny a toalety jsou součástí arény. Je důrazně doporučeno, aby v hale měli 

hráči teplé oblečení a mimo zápasy ho používali včetně přezutí.  

 

 

1.3. Kvalifikace E.ON Beach Junior Cup – termín, místo konání a počet hráčů: 

Kvalifikace se uskuteční ve čtyřech městech a hrát se bude v energeticky úsporných halách a 

E.ON Beach Arenách.  

 

Termíny: 

11. únor – Č. Budějovice (Beachball, Bezdrevská 3, 370 10 Č. Budějovice) 

12. únor – Praha (E.ON Beach Arena, Beachklub Ládví, Chabařovická 4, 180 00 Praha 8) 

18. únor – Pelhřimov (Beachwell, Táborská 2467, 393 01 Pelhřimov) 

19. únor – Brno (E.ON Beach Arena, Centrum Viktoria, Vodařská 2, Brno-Komárov) 

 

Finálový turnaj:  

4. březen - E.ON Beach Arena v Praze (E.ON Beach Arena, Beachklub Ládví, Chabařovická 4, 

180 00 Praha 8).  

 

Dopolední turnaje: 

Začátek dopoledních turnajů v Českých Budějovicích, Praze a Pelhřimově je v 8:30 hodin, 

v Brně pak v 9:30. Mezní příjezd na místo nejpozději 30 minut před začátkem turnaje. 

Ukončení dopoledních turnajů včetně slavnostního vyhlášení je předpokládáno v cca 12:00. 

 

Odpolední turnaje: 

Začátek odpoledních turnajů v Českých Budějovicích, Praze a Pelhřimově je v 13:30 hodin, 

v Brně pak v 14:30. Mezní příjezd na místo nejpozději 30 minut před začátkem turnaje. 

Ukončení odpoledních turnajů včetně slavnostního vyhlášení je předpokládáno v cca 18:00. 
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Hraje se systémem 4+1. 

 

Maximální počet hráčů na soupisce je 10, počet členů realizačního týmu je 2. Soupisky je 

nutné vyplnit a zaslat do 10. 2. 2017 na adresu info@eonrodinnyfotbalek.cz (Příloha č. 2). 

V den konání turnaje je možné provést změnu.  

 

Každý tým má od generálního partnera hrazeno startovné, stravu (svačina po turnaji) a pitný 

režim. Každý tým si hradí dopravu do místa konání turnaje.  

 

Povinnost týmu je mít dvě sady dresů. Střídání je hokejové. 
 

 

 

1.4. Zodpovědnost týmů: 

Týmy jsou zodpovědné za své fanoušky. V případě, že se fanoušci týmu dopustí hrubého 

porušení provozního řádu areálu, výtržnostmi a vulgárnostmi budou ohrožovat plynulý chod 

turnaje, vyhrazuje si pořadatel právo vykázat fanoušky z areálu a vyloučit tým z turnaje bez 

nároku na ocenění. 

 

Námitky lze podat se vkladem 100,- Kč nejpozději 5 minut po skončení utkání.  

 

1.5. Účastníci E.ON Beach Junior Cupu: 

Každé kvalifikace E.ON Beach Junior Cupu se účastní maximálně 8 týmů a do finále postoupí 

vítěz daného turnaje. Finálový turnaj tak bude hrát osm kvalifikantů, které doplní dva 

zahraniční hosté z Nizozemska - Pelikaan Beach Soccer Zwolle.  
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1.6. Rozlosování turnaje: 

Rozlosování týmů proběhlo 20. ledna za dohledu zástupců společností E.ON a Moviment. 

Video z losování každé kvalifikace je zde: bit.ly/EBJC_2017_los_kvalifikace  

 

Rozlosování turnaje je v Příloze č. 1. 

 

 

1.7. Herní systém:  

Hraje se systémem 4+1.  

 

Osm mužstev je losem rozděleno do dvou základních skupin po čtyřech týmech (A, B). Zde 

hraje každý s každým. Po odehrání zápasů následuje nadstavba formou semifinále (1A – 2B 

a 2A – 1B) a zápasy o umístění (3A – 3B, 4A – 4B). 

 

Hrací čas: 3x 5 minut čistého času.  

 

 

1.8. Souhlas zákonného zástupce: 

Před zahájením turnaje trenéři jednotlivých týmů odevzdají pořadateli podepsaný formulář 

„Souhlas zákonného zástupce s pořizováním  obrazových snímků a obrazových a zvukových 

záznamů“ za každého zúčastněného hráče. Tento formulář získají spolu s dalšími materiály 

týden před turnajem, popř. bude ke stažení na www.eonrodinnyfotbalek.cz. Nepodepsání 

souhlasu zákonným zástupcem není důvodem k omezení startu hráče.  

 

 

1.9. Ocenění: 

Energetická společnost E.ON ve spolupráci s partnery připravila pro kvalifikace následující 

ocenění: 

 

-   vítězný tým získá nominaci na finálový turnaj 

- všechny týmy získají věcné ceny a pohár. 

 

Ocenění na finálovém turnaji (4. Března v Praze) – hlavní cena je letní pobyt v holandském 

Haagu. Předběžný termín je 21. – 24. červenec.  

 

 

Na výhry a jiná ocenění nevzniká právní nárok. Generální partner, energetická společnost 

E.ON, si vyhrazuje právo změny. 

 

  

bit.ly/EBJC_2017_los_kvalifikace
http://www.eonjuniorcup.cz/
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2. Technická ustanovení E.ON Beach Junior Cupu 2016: 
 

2.1. Předpis: 

Hraje se dle pravidel plážové kopané FIFA – úprava pro kategorii U9 dle dané E.ON Beach 

Areny (cca 20 x 10 metrů). Maximální počet hráčů v týmu je 10.  

2.2. Míč: 

Hraje se s oficiálním míčem na plážovou kopanou - dodává pořadatel 

2.3. Branky: 

Branky mají rozměr 3 x 2 metru. Používají se bezpečnostní kompozitní branky, které na 

místo dodává pořadatel turnaje. 

2.4. Hrací doba: 

Hrací doba je stanovena pro plný počet účastníků (8 týmů) na 3x 5 minut. 

 

2.5. Hodnocení: 

- za vítězství 3 body, za remízu 1 bod, za porážku 0 bodů 

 

O pořadí po skončení skupin rozhoduje: 

- větší počet získaných bodů ze všech utkání 

- vzájemné zápasy, popr ̌. minitabulka týmů se shodným počtem bodů (počet získaných 

bodů v miniskupině, rozdíl branek ze vzájemných zápasů v miniskupině, vyšší počet 

vstřelených gólů v miniskupině) 

- rozdíl branek ze všech zápasu ̊ ve skupině – vyšší počet vstřelených branek ve skupině  

 

Skončí-li semifinálová utkání a utkání o pořadí nerozhodně, o pořadí rozhodují kopy ze 

značky PK - tři kopy – provádí vždy jiný hráč a dále po jednom hráči z každého týmu do 

rozhodnutí a dále se mohou hráči opakovat. 

2.6. Vybavení: 

Povinnost družstva je mít k dispozici dvě sady dresů. 

2.7. Rozhodčí: 

Rozhodčí zajišťuje pořadatel. Rozhodčí je zodpovědný za neoprávněný vstup na hrací plochu 

– v případě vstupu fanoušků/rodičů/trenérů na hrací plochu popř. jejich přiblížení na 

vzdálenost menší než 1 metr od vyznačené hrací plochy (pouze v případě, že je to technicky 

možné) přeruší zápas do doby sjednání nápravy, přičemž nedojde k nastavení času 

rozehraného zápasu. V případě opakované či hrubého porušení tohoto pravidla (slovní či 

fyzické napadení rozhodčího, hráčů apod.) ze strany fanoušků/rodičů/trenérů ukončí 

rozhodčí zápas kontumačně ve prospěch poškozeného družstva. 

2.8. Disciplinární přestupky: 

Disciplinární přestupky řeší turnajová komise. 
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Za hrubý faul popř. hrubý přestupek může být hráč vyloučen ze hřiště na dvě minuty nebo 

do konce zápasu (družstvo doplňuje tým ze střídačky na plný počet hráčů). Za dodržování 

těchto pravidel odpovídají trenéři jednotlivých týmů. 

V následujících případech bude rozhodnuto kontumačně ve prospěch soupeře:  

a) neoprávněný start hráče – kontumace výsledků a družstvo vyloučeno z turnaje,  

b) nenastoupení k zápasu dle harmonogramu – kontumace výsledku, 

c) nastoupení hráče k zápasu po červené kartě – kontumace výsledku. 

 

2.9. Námitky: 

Námitky lze podat se vkladem 100,-Kč nejpozději do 5 minut po skončení utkání. 

 

2.10. Dotace: 

Pro každé zúčastněné družstvo bude od pořadatele turnaje zajištěno občerstvení a pitný 

režim pro maximálně 12 osob (včetně trenérů). 

2.11. Závěrečný ceremoniál: 

Všechny zúčastněné týmy vyčkají do závěrečného ceremoniálu, v jehož průběhu budou všem 

zúčastněným předány jejich ocenění.  

 

3. Podrobná pravidla pro finále turnaje E.ON Beach Junior Cup 2016 
 

3.1. Čas musí být zastaven: 

1. Kdykoli je vstřelen gól 

2. Kdykoli je nařízena penalta či přímý volný kop 

3. V případě signálu rozhodčího 

3.2. Brankář: 

1. Může chytat malou domů a při rozehrávce může překopnout nebo přehodit polovinu 

hřiště. Počet zahraných malých domů není omezen 

2. Nesmí skórovat přímo hozeným míčem. Pokud se tak stane, má soupeř vhození 

brankářem. Brankář taktéž nesmí skórovat přímo z výkopu, pokud se míč nedotkne 

země. Může skórovat, pokud míč umístí na zem a poté dojde k výkopu 

3.3. Trestání přestupků, standardní situace: 

1. Jedná se pouze o přímé volné kopy, které mohou být nařízeny – při rozehrání nesmí 

hráči vytvářet zeď. Přímý kop rozehrává hráč, který byl faulován. Pokud je zraněn, 

rozehrává náhradník 

2. Rohové kopy se provádí kopem 

3. Auty je možné vhodit nebo rozehrát kopem. Z autu není možné bez dotyku jiného hráče 

skórovat a není uznán ani vlastní gól (následuje rohový kop) kop) 
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4. Parkování v areálu 

V místě konání turnaje je omezená kapacita parkoviště. Lze ale parkovat v okolních ulicích. 

 

Generální partner projektu, energetická skupina E.ON, si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic 

a programu! 

V Českých Budějovicích dne 2. února 2017 

 

Ing. Marek Pagač                   Mgr. Michal Heřman   Roman Havel  

Marketing    Marketing               Vedení společnosti 

E.ON Česká republika, s.r.o.  E.ON Česká republika, s.r.o.  Moviment s.r.o. 

 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Časový program kvalifikací 

Příloha č. 2 – Soubor pro zaslání soupisky týmu 

Příloha č. 3 – souhlas s pořizováním obrazových materiálů 


