
 
 
 

 
TJ Klimkovice, z.s. 

pořádá  
1. ročník fotbalového turnaje přípravek 

 

KLIMKOVÁČEK 
 

v kategorii ročník narození 2007 a ml. 

 
4. června 2016 

 
 
 
 



Propozice a organizační pokyny 
 

I. Základní informace: 

1.1 Kategorie: hráči narození po 1.1.2007 

1.2 Místo:  fotbalové hřiště u sokolovny Klimkovice, Tyršova 276 

1.3 Hrací plocha: travnaté hřiště, 2 hřiště s rozměry 40 x 20 m 

1.4 Přihlášení účastníci turnaje:  

TJ Klimkovice, TJ Sokol Olbramice, FK SK Polanka, TJ Velká Polom, FC Odra Petřkovice, 
Fotbal Studénka 

1.5 Start v turnaji: Za přihlášené mužstvo mohou nastoupit hráči splňující věkové podmínky, 
kteří budou uvedeni na soupisce mužstva předložené před zahájením turnaje 
vedoucím mužstva. Na soupisku je možno uvést nanejvýše 10 hráčů.  

1.6 Pořadatel: TJ Klimkovice, z.s. 
   Tyršova 276, 742 83 Klimkovice 
   IČ: 48430765, ID FAČR:  8060331 
   www.tjklimkovice.cz;    e-mail: tjklimkovice@seznam.cz 
    

 Hlavní pořadatel: Bc. Lukáš Lyčka – jednatel TJ Klimkovice 

Organizační výbor: Ing. Tomáš Huspenina, Daniela Jadrníčková, Lubomír Eltner, Stanislav 
Homola, René Bilík, Václav Prašivka, Jan Švábk 

II. Základní pravidla: 

2.1 Hrací systém turnaje: 

 Pět účastníků hrají systémem každý s každým. 
 Rozpis zápasů je přílohou těchto propozic.  

2.2 Hrací doba: 1 x 18 minut 

2.3 Pravidla:  

2.3.1 Hraje se dle pravidel fotbalu pro kategorii přípravky v počtu 4+1, s míčem velikosti 
číslo 4 a se zkrácenou hrací dobou dle těchto propozic. Platné soutěžní předpisy platí 
rovněž pro výstroj hráčů. 

 2.3.2 Bodové hodnocení 3 - 1 - 0.  

2.3.3 V konečné tabulce rozhoduje počet získaných bodů, v případě jejich rovnosti 
vzájemný zápas, příp. tabulka vzájemných zápasů (v ní tato kritéria: získané body, 
rozdíl skóre, větší počet vstřelených branek).  

 Pokud při rovnosti bodů o pořadí nerozhodne vzájemný zápas či tabulka vzájemných 
zápasů, rozhoduje se o pořadí dle těchto kritérií v uvedeném pořadí: 

 (a) celkový rozdíl skóre, (b) větší počet vstřelených branek, (c) dodatečné pokutové 
kopy. 

2.3.4 Povinností mužstev je včasné nastoupení ke každému utkání.  

2.4 Rozhodčí:   Delegováni Městským fotbalovým svazem Ostrava. 



III. Startovné, ceny 

3.1 Startovné:  600 Kč / mužstvo, splatné v hotovosti při prezentaci účastníků. 

3.2 Ceny:  Všechny mužstva poháry, diplomy a hodnotné věcné ceny, první tři družstva  
medaile, ocenění pro nejlepšího hráče z každého týmu. 

    

IV. Časový program turnaje 

4.1   9.00 - 9.30 Prezentace účastníků 
 

   9.30 Hř.I Klimkovice – Olbramice   

   9.30 Hř.II Polanka – Petřkovice    

  9.55 Hř.I Studénka – Velká Polom   

 10:20 Hř.I Klimkovice – Polanka    

 10.20 Hř.II Olbramice – Petřkovice    

 10:45 Hř.I Studénka – Klimkovice    

 10:45 Hř.II Velká Polom – Petřkovice   

 11:10 Hř.I Olbramice – Studénka     

 11:10 Hř.II Velká Polom – Polanka    

 11:35 Hř.I Klimkovice – Petřkovice   

 11:35 Hř.II Olbramice – Polanka    

 12:00 Hř.I Studénka – Petřkovice    

 12:25 Hř.I Velká Polom – Olbramice   

 12:25 Hř.II Studénka – Polanka    

 12:50 Hř.I Klimkovice – V.Polom    

 13.20  Vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení turnaje 

  

V. Další organizační pokyny: 

5.1 Stravování a pitný režim: 

Mužstvo obdrží 10 stravenek na párek v rohlíku pro hráče a 2 stravenky na grilovanou 
klobásku pro trenéry. Pitný režim pro hráče bude zajištěn. 

 V areálu bude možno zakoupit teplé i studené občerstvení po celou dobu konání turnaje. 

5.2 Šatny: 

 Pro všechny týmy budou k dispozici šatny a sprchy.  

Šatny slouží k převlékání a pořadatel neodpovídá za případnou ztrátu či poškození odložených 
věcí. 

5.3 Pojištění: 

Turnaj není pojištěn.  Účastníci jsou pojištěni rámcovou úrazovou pojistkou VZP pro 
registrované hráče FAČR. Pořadatel turnaje nenese odpovědnost za vyřízení pojistné události.  

5.4 Dresy: 

Každé ze startujících mužstev musí být vybaveno alespoň jednou sadou dresů. V případě 
shodné nebo obdobné barvy dresů obou soupeřů využije mužstvo uvedené v rozpise na druhém 



místě dresy jiné barvy nebo (pokud takové dresy nemá) rozlišovací trika poskytnutá 
pořadatelem, nedohodnou-li se týmy jinak.  

5.5 Diváci: 

 Vstupné se neplatí. Vstup diváků na hrací plochu není povolen. Povzbuzujte v rámci pravidel 
fair-play. 

5.6 Změna propozic: 

 Pořadatel si vyhrazuje právo změny těchto propozic, kterou účastníkům turnaje přiměřeným 
způsobem oznámí v termínu co možná nejkratším.  


