
   

 

7. ročník mezinárodního turnaje přípravek 

„Memorial Jaromíra Krejčiříka“ 

Stadion SK SV Bojkovice – 23. června 2018 
 

 
 

 

Propozice 

 
 
 

 
Družstva: 

       MP:                                                                                                                   SP: 
1. SK SV Bojkovice                                                  1.SK SV Bojkovice 

2. AS Trenčín                                                     2. AS Trenčín  
3. FASTAV Zlín                                    3. FASTAV Zlín 

4. FC ELSEREMO Brumov                                                        4. FC ELSEREMO Brumov  
5. ČSK Uherský Brod                                                                                                   5. ČSK Uherský Brod 

6. FC SLOVÁCKO                                                                                                                  6. FC SLOVÁCKO 
 
 
6.   
 
 
 
 

Termín:                      sobota 23. června 2018 
 

Místo:                         fotbalový stadion SK Slovácká Viktoria Bojkovice  

 

Hrací plocha:            přírodní  tráva      
  

Zahájení turnaje:   v 8,30 hod. dále dle rozpisu  
 

Ukončení turnaje:    cca ve 13,00 hod. 
 

Kategorie:                  mladší přípravka - chlapci a dívky ročníku 2009  a mladší 
                                    starší  přípravka  - chlapci a dívky ročníku 2007 a mladší   
 

Hrací systém:      -  6 družstev v každé kategorii systémem každý s každým,  
             -  2 zápasy souběžně na dvou hřištích (jedno hřiště MP, druhé SP)  
                              -  hrací doba 1 x 15 minut, mezi zápasy přestávka 3 minuty  
              - branky hliníkové  2 x 5 m, 
              - za vítězství 3 body, za remízu 1 bod, 
 
Pravidla:              -    počet hráčů  5 + 1, střídání hokejově, max. 12 hráčů v týmu 

- rohy se kopou, auty se mohou vyvážet, 
- malá domů – může u MP, nemůže u SP (penalta),    

                             -     brankař rozehrává pouze na vlastní polovinu, při porušení 
                                   soupeř kope přímý kop z půlky. Z autu gol neplatí ani s tečí. 

- v případě přímého kopu stojí zeď nebo hráč min. 3 m od místa 
kopu,  



   

- v případě, že se  brankař nedotkne míče rukou, může ho 
odkopnout až na polovinu soupeře,  

- v případě rovnosti bodů mezi dvěma družstvy platí: 
a) vzájemný zápas, 
b) brankový rozdíl,  
c) větší počet vstřelených branek,  
d) rovnost bodů mezi více družstvy rozhoduje minitabulka,   

   

   

Výstroj:                 -   jedna sada dresů, pořadatel zajistí rozlišovací tílka,  
- kopačky (ne kolíkovky) 

-  
Míče:                   -    č. 3 pro mladší přípravku, 

- č. 4 pro starší přípravku 

   
Rozhodčí:              -  pořadatel zajistí kvalifikované rozhodčí 
 
Startovné:             -  800,- Kč  
 
Pitný režim:          -  minerální vody do šatny 

 
Svačina (v ceně startovného):  -  párek s rohlíkem, kečupem nebo hřčicí  a limo,  
                                                          dále je dispozici bufet, 
 
Ceny:                     -   první tři družstva každé kategorie obdrží, pohár a hráči  
                                    medaile, 
                                -   všechna družstva obdrží diplomy a věcné ceny,  
                                -   dále bude vyhodnocen nejlepší střelec a nejlepší brankař 

                                    každé kategorie a nejlepší hráč (hvězda týmu) každého       
družstva 

 

 
Organizační zabezpečení: 
Dan Vacula, trenér mladší přípravky, tel. 731 937 859   
Lubomír Valter ml.,  trenér mladší přípravky, tel: 608 810 177, 
Lubomír Valter st.,  trenér starší přípravky,  tel.: 602 514 706,   
Ing. Jiří Kaplan, vedoucí družstva  starší  přípravky, tel.:  724 124 665,  
Pavel Miča, místopředseda a sekretář SK SV Bojkovice, tel.: 773 071 040  
Garant turnaje:  Ing. Mgr. Jaroslav Kopper, předseda SK SV Bojkovice, 


