
 

Propozice halového turnaje Dukla Girl Cup 2016 
dívčích mladších přípravek - ročník narození 2008 a mladší 

 
1. Pořadatel: FK Dukla Praha Ženy, z.s. 
 
2. Termín konání: Neděle 13.11.2016 (7:45 – 12:15, hala bude otevřena 15 minut před zahájením) 
 
3. Místo konání: Sportovní hala Třebeš. GPS N 50°11.41037', E 15°50.30885'  https://mapy.cz/s/17lvQ  
 
4. Hrací plocha: 20 x 40 metrů bez mantinelů, palubovka, branky 5x2 metrů. 
 
5. Hlavní organizátoři:   Jana Sobotková, Ján Makovič, Jan Zima  
 
6. Startovné: 600 Kč, hradí se před začátkem turnaje. 
 
7. Předpis turnaje:  
 

a) Hraje se systémem každý s každým. 
b) Hraje se podle pravidel kopané a soutěžního řádu, pokud tyto propozice nehovoří jinak.  
c) Hrací doba 1 x 13 minut.  
d) Počet hráčů: 1 brankář + 4 hráčů v poli. 
e) Úprava pravidel: 
- brankář uvádí míč do hry nohou nebo rukou a to tak, že míč musí opustit brankoviště a dopadnout na vlastní 
polovině hřiště, nebo se ho musí dotknout některý s hráčů v poli (při porušení pravidla se nařizuje NPVK ze 
středové čáry ve prospěch soupeře).  
- brankář může hrát rukou v brankovišti, hra rukou mimo brankoviště se trestá NPVK, osobní trest se neuděluje,  
přešlap se posuzuje citlivě a tolerantně. 
- auty se vhazují, nebo je možné vyjet či rozehrát! 
- všechny volné kopy jsou nepřímé. 
- dotkne-li se míč stropu, hra se naváže autovým vhazováním. 

 
8. Vybavení hráčů: Každý hráč musí být na utkání vybaven předepsanou výstrojí, včetně chráničů holení, v sálové obuvi se 
světlou podrážkou. V případě shodné barvy dresů obou mužstev poskytne pořadatel turnaje rozlišovací dresy v odlišné 
barvě. Hráčky nesmí mít šperky, ani náušnice. 
 
9. Hodnocení výsledků: O konečném umístění rozhoduje nejvyšší počet dosažených bodů, vzájemný zápas případně 
brankový rozdíl. 
 
10. Rozhodčí: Rozhodčí bude buď zajištěn, nebo se domluví před zápasem.  
 
11. Ceny: Pro všechny účastníky bude připravena sladká odměna, první tři mužstva obdrží pohár a všichni hráči medaile. 
 
12. Hráči: Každé mužstvo může mít maximálně 12 hráčů, turnaj je určen dívkám 2008, organizátor může udělit výjimku. 
 
13. Bezpečnost a pojištění: Organizátor nepřebírá zodpovědnost za škody, nebo zranění hráčů. Trenéři týmů jsou povini 
zajistit si pojištění a pohlídat chování hráčů. Organizátor zajišťuje první pomoc a lékárničku. 
 
14. Předběžný seznam účastníků:  
 

1) Dukla Praha červená, 2) Dukla Praha žlutá, 3) Pardubice, 4) Hradec Králové, 5) Třebeš, 6) Jiskra Rybitví (dívky + 
začínající kluci – 2009 a mladší.) 


