
SK Obřany jaro 2019 | U11 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Termín: neděle 24.03.2019 

Čas: 9:15 – 14:00 (5 týmů) první zápas od 10:00 hodin 

Kategorie: U11 (hráči narození po 01.01.2008 a mladší) 

Místo: SK Obřany, Zlatníky 1a 

Herní systém: 4+1 (1× 20 minut), 2 minuty na přípravu nového utkání 

Počet týmů: 5 

Povrch: Umělá tráva 

Rozměry hřiště: 44 x 26m 

Rozměry lajny: 42 x 24m 

Startovné: 700 Kč (startovné zahrnuje náklady na rozhodčí a pronájem hrací plochy) 

Přihlášené týmy: SK Obřany, FC Medlánky, TJ Start Brno, ČAFC Židenice, SK Řečkovice 

Kontakt: Bajgar Jiří, 737672413, jbajgar10@seznam.cz 

Program turnaje:  

9:15 … zahájení turnaje 

9:30 … otevření hřiště pro rozcvičení týmů  

10:00 … SK Obřany : FC Medlánky  

10:22 … TJ Start Brno : SK Řečkovice  

10:44 … FC Medlánky : ČAFC Židenice  

11:06 … SK Obřany : SK Řečkovice  

11:28 … TJ Start Brno : ČAFC Židenice  

11:50 … FC Medlánky : SK Řečkovice  

12:12 … SK Obřany : ČAFC Židenice  

12:34 … FC Medlánky : TJ Start Brno  

12:56 … ČAFC Židenice : SK Řečkovice  

13:18 … SK Obřany : TJ Start Brno  

13:50 … vyhlášení výsledků 

  



PRAVIDLA TURNAJE 
1. Hrací doba: 1× 20 minut systémem každý s každým, hraje se míčem velikosti 4. Velikost branek 5×2 

metry.  

2. Počet hráčů: Základní počet hráčů na hřišti je 4 + 1. Maximální počet hráčů včetně brankářů je 10. 

3. Střídání: Hokejovým způsobem. Do hry se ovšem nesmí zapojit nadlimitní počet hráčů, jinak 

následuje vyloučení na 2 minuty. 

4. Auty, přímé kopy: Z autu je možné míč vyvést (z místa kde míč opustil hrací plochu), rozehrát 

nohou (kopem), nebo jej do hřiště vhodit rukou. Cílem je podporovat u hráčů kreativní řešení 

situací. Branka dosažená přímo z autu NEBUDE uznána, pokud se míče cíleně nedotkne další hráč. 

Rohy se kopou standardním způsobem. Při zahrávání volného kopu musí být soupeřův hráč vzdálen 

od míče alespoň 5 m. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány cílenou přihrávkou, nikoliv 

nákopem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče při překopnutí poloviny 

vzduchem.  

5. Hra brankářů: Rozehrávka brankářů z přerušené hry musí být realizována na vlastní polovině 

hřiště, tzn. míč musí dopadnout na zem na vlastní polovině hřiště, nebo se míče na vlastní polovině 

musí dotknout některý z hráčů. Při porušení tohoto pravidla (rozehrávka tzv. „přes půl“) následuje 

NEPŘÍMÝ kop z místa, kde míč přešel půlící čáru. Stejné pravidlo platí pro brankáře u výkopu z ruky a 

pro hráč u volného kopu z vlastního brankoviště, byl-li předtím míč ze hry (při rozehrání standardní 

situace). V rozehrání míče rukou není brankář omezen (míč zachycený ve hře může hrát brankář 

rukou libovolně a to i přes půlící čáru). Při malé domů nesmí hrát brankář rukou – při porušení 

tohoto pravidla následuje NEPŘÍMÝ kop rozehrávaný z místa přestupku. 

6. Ofsajdy: Dle pravidel pro přípravky, tj. na ofsajdy se nehraje. 

7. Karty a tresty: Při udělení žluté karty je potrestaný hráč vykázán na 2 minuty ze hřiště, mužstvo po 

tuto dobu hraje oslabeno. Při udělení červené karty je potrestaný hráč vykázán na 4 minuty ze hřiště 

a do utkání již dále nesmí zasáhnout. Po uplynutí trestu může místo vyloučeného nastoupit jiný hráč. 

 

 

CENY 
1. Pohár: Vítězný tým turnaje obdrží jeden pohár pro celý tým. 

2. Medaile: Týmy na prvním až třetím místě obdrží medaile pro každého hráče (max. 10ks). 

3. Diplom: Všechny týmy obdrží jedem diplom pro celý tým. 


