
 

 

PROPOZICE 
Okresní kolo 

Halová kopaná 
 

Termín:  úterý 27. listopadu 2018 

Místo konání: tělocvična v Plesné (Karla Svobody 237) 

Prezence:             8.20, zahájení hry v 8.40 hod. 

Ředitel soutěže:      Daniel Koutný (daniel.koutny@ddmporuba.cz, 725 037 079) 

Kategorie:               D III. a IV. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky vícelet. gymnázií, 

ročníky narození 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 a 2002) 

 

Systém hry:   

Systém turnaje bude určen na základě počtu přihlášených škol. Za vítězný zápas jsou 3 

body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů. Rozhoduje větší počet bodů, při rovnosti bodů rozhoduje 

vzájemný zápas, tabulkové skóre. Při rovnosti tří týmů rozhoduje minitabulka.  

Pro nejlepší tři týmy jsou připraveny poháry. Do krajského kola postupuje pouze vítěz. 

 

Vezměte si s sebou míče na rozcvičení, dresy nebo rozlišováky stejné barvy, boty do haly, 

které nedělají černou stopu. Nezapomeňte vzít soupisku AŠSK potvrzenou ředitelstvím 

školy! 

 

Pravidla: 

Hrací čas - 2x6 minut, 4+1. Skluzy jsou zakázány. Malá domů se nesmí - následuje nepřímý 

kop z hranice brankoviště. Dotkne-li se míč stropu, rozehrává brankář rukou z brankoviště. 

Hraje se s futsalovým míčem. Brankář rozehrává z autu rukou, může hodit přes půl, položí-li 

si míč na zem, je z něj hráč a může být napadán. Z autu nemůže vykopávat z ruky. 

 

Doprava:  

Bus č. 47 - zastávka PLESENKA (příjezd 8:17)   

Bus č. 51 -  zastávka PLESENKA (příjezd 8:19) 

 

Časový harmonogram turnaje: 

8.20 - 8.40: prezence, rozlosování, nástup 

8.40 - 12.10: skupinová fáze, vyřazovací boje 

12.10: nástup, vyhodnocení, předání cen, rozchod 

 

Změny času vyhrazeny. 

Skončí-li zápas o umístění nerozhodně, budou následovat 3 pokutové kopy na každé straně 

(musí kopat 3 různé hráčky). Nerozhodne-li se, kope se po 1 penaltě na každé straně. 

 

Za OR AŠSK Renata Adamíková a vedoucí soutěže Daniel Koutný. 

mailto:daniel.koutny@ddmporuba.cz


 

 

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA 
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU) 

Název, datum a místo konání akce 
 

 

 

 

 

 

 

Halová kopaná, 27. 11. 2018, Plesná 

 

 

 

 

 

Věková 

kat. 

Hoši/dívky 

 

III,IV D 

Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské k. Kvalifikace Republikové finále 

Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail 

  

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec) Rok narození 

   

   

Poř. 

číslo 

Soutěžící 

(příjmení, jméno) 

Rok narození Třída Poznámka 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
 

V ______________________ dne: __________ 
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného 

věku a není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci. 

 

Potvrzení příslušné 

 rady AŠSK ČR      

                                       registrační číslo klubu AŠSK ČR 

 

Čestné prohlášení účastníků soutěže, že: 

       JSOU   

       NEJSOU 

 

Razítko a podpis 

ředitelství školy: 

          


