
DÍKY FOTBALU CUP 2017 

 
 
Termín:  sobota 2.9. a neděle 3.9.2017 
 

Místo konání: Fotbalový  areál  v Chotěboři  

 
Organizace:  Díky Fotbalu 

Kontaktní osoby:  Ondřej Tichý   739 317 077 

  Václav Hladký  728 710 404 

  Martin Jakeš  724 368 823   

 

Kategorie:  Přípravky ročníku narození 2008 a mladší 

 

Hřiště:  Přírodní tráva a UMT, branky 5x2 metrů 

 

Počet hráčů: 5+1 

 

Startovné:           2800,- CZK 

   Splatné na 2300790023/2010 do 25.8.2017 

   VS: 29392017 

   Do poznámek pro příjemce uvést: název družstva 

 

Hrací doba:  1 x 20 minut, celkem 14 zápasu – 280 minut odehraje každý tým 

 

Hrací systém:  4 skupiny – druhý den skupiny o 1-8, 9-16, 17-24 a 25-32 

 

Počet družstev: 32 
 



DÍKY FOTBALU CUP 2017 

Zahájení:  2.9. 2017 v 8:45 hod. 

 

Ukončení:  3.9. 2017 v 16:00 hod. 

 

 

Pravidla 

 

HRAJE SE PODLE PRAVIDEL PLATNÝCH PRO VĚKOVOU KATEGORII 

STARŠÍ PŘÍPRAVKY A DÁLE UVEDENÝCH ÚPRAV 

 

Úprava pravidel: 

 - všechny kopy jsou přímé!!! 

 - čtyři skupiny po osmi, první a druhé týmy ve skupinách postupují do skupiny  

o 1. – 8. místo, třetí týmy a týmy ze čtvrtých míst do skupiny o 9. - 16. místo, páté a 

šesté týmy do skupiny o 17. – 24. místo, sedmé týmy a týmy z osmých míst do 

skupiny o 25. – 32. místo.  

Pro určení pořadí rozhoduje: 1. počet bodů, 2. vzájemný zápas, 3. rozdíl skóre, 4. 

počet vstřelených branek, 5. penaltový rozstřel, popřípadě minitabulka 

 

Hra brankáře: 

 - malá domů není povolena, následuje pokutový kop, 

 - brankař může rozehrávat všechny míče rukou, 

 - výhoz i výkop z ruky nesmí přeletět vzduchem přes půlící čáru, musí být dojít 

k dotknutí od spoluhráče/protihráče 

 - výkop halfvolejem přes půlící čáru není povolen, 

 - v případě že si brankář položí míč na zem mimo pokutové území, stává se hráčem a 

může hrát přes půlící čáru, 

 - každé zahrání rukou brankaře mimo pokutové území se trestá nařízením PVK z 

místa přestupku.  

 

Střídání:  

Hokejové, opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střídaček.  

 

Hrací doba:  

1 x 20 minut, celkem 14 zápasu – 280 minut 

 

Tresty:  

Druhá ŽK - stop v dalším zápase, ČK - vyloučení a stop v následujícím utkání. 

 

 

Rozlosování zápasů – viz. 2 příloha 

 

Další informace: 

www.turnajedf.cz 


