PROPOZICE ODRÁŠOVKA CUP
POHÁRU MLÁDEŽE FAČR 2018 - 2019
V KATEGORII U13
Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel
ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS
www.ondrasovkacup.cz

2. Hlavní koordinátoři turnajů:
Roman Vonášek - sekretář mládeže FAČR
telefon: +420 731 644 160
e-mail: vonasek@fotbal.cz
Pravoslav Novák
telefon: +420 725 958 975
e-mail: pravoslav.novak@seznam.cz

3. Termíny a místa konání
předkola
skupina
skupina A
skupina B
skupina C
skupina D
skupina E
skupina F
skupina G
skupina H

místo
SK Spartak Příbram
Bruntál
Hranice
Velký Týnec
Rosice
Vysoké Mýto
Junior Teplice
Nespeky

termín
20.9.2018
20.9.2018
20.9.2018
20.9.2018
20.9.2018
20.9.2018
20.9.2018
20.9.2018

čas zahájení
9:30 hod.
9:30 hod.
9:30 hod.
9:30 hod.
9:30 hod.
9:30 hod.
9:30 hod.
9:30 hod.

kvalifikace
skupina
skupina A
skupina B
skupina C
skupina D
skupina E
skupina F
skupina G
skupina H

místo
Benešov
Havlíčkův Brod
Karviná
Prostějov
Čáslav
Motorlet Praha
Roudnice nad Labem
Most - Souš

termín
čas zahájení
31.10.2018
9:30 hod.
31.10.2018
9:30 hod.
31.10.2018
9:30 hod.
31.10.2018
9:30 hod.
31.10.2018
9:30 hod.
31.10.2018
9:30 hod.
31.10.2018
9:30 hod.
30.10.2018
9:30 hod.

Všechna předkola a kvalifikace Ondrášovka Cupu poháru mládeže FAČR 2018-19 zaštítí krajští
GTM FAČR.

Finálový turnaj 2019 Ondrášovka Cupu - pohár mládeže FAČR:
sobota 4.5. a neděle 5.5. 2019 - místo bude určeno po kvalifikačních kolech

4. Rozměry hřiště
• polovina velkého hřiště (minimální rozměr 50 x 43 m, maximální 72 x 50 m)
• rozměry branky 5 x 2 m

5. Kategorie

• ročník: U13 - 2006

6. Přihlášky:
Do celého projektu byly uzavřené do konce června 2018.

7. Startovné:
0,- Kč
8. Prezence:
Týmy hrají na řádně vyplněnou soupisku v IS, kde každý hráč má přidělené ID FAČR!

9. Úrazové pojištění:
Účastníci turnaje Ondrášovka Cupu 2018 jsou pojištěni pojistkou proti úrazům dle smlouvy FAČR.

10. Bezpečnost účastníků:
Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu konání soutěže za bezpečnost a chování všech členů
výpravy.

Technická ustanovení
11. Materiální vybavení
Každému družstvu doporučujeme mít dvě sady dresů různé barvy s čísly (uvést na přihlášce) a vlastní
míče na rozcvičení. Nejsou povoleny kopačky s vyměnitelnými kolíky (FAČR). Hráči musí mít
chrániče holení. Při změně barvy dresů musí mít hráč stejné číslo jako na přihlášce (prvotním dresu).
Doporučená obuv - kopačky lisovky nebo tarfy.

12. Míče
• Nike č. 4 pro kategorie U13 - zajistí Komise mládeže FAČR

13. Rozhodčí

• FAČR - KFS

14. Protesty
Je možné podávat řediteli soutěže do 20 minut po skončení utkání s vkladem 1000,- Kč, který
v případě zamítnutí protestu propadá pořadateli. Protest řeší turnajová komise (soutěžní komise).

15. Startují
• kategorie U13 se hraje 7+1 a počet hráčů a trenérů na soupisku je 16 hráčů + 2 trenéři

16. Pravidla
Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu FAČR. viz. příloha pravidla fotbalu malých forem.
hrací doba
• v předkolech a kvalifikacích - U13 - 20 min
• ve finálovém turnaji - U13 - 20 min

17. Systém soutěže
předkola a kvalifikace
• hraje každý s každým

finálový turnaj
• rozdělení v turnaji je do čtyř skupin po 6 týmech, kde mužstva ve skupině hrají systémem každý
s každým
• hrací doba viz. bod 16
Mužstva umístěná po základní části na 1. a 2. místě jednotlivých skupin, hrají ZLATOU část turnaje,
kde se započítá výsledek s mužstvem, s kterým ze stejné skupiny postoupí do ZLATÉ části turnaje
(tedy skóre ze vzájemného utkání).
Mužstva umístěná po základní části na 3. a 4. místě jednotlivých skupin, hrají STŘÍBRNOU část
turnaje, kde se započítá výsledek s mužstvem, s který ze stejné skupiny postoupí do STŘÍBRNÉ části
turnaje (tedy skóre ze vzájemného utkání).
Mužstva umístěná po základní části na 5. a 6. místě jednotlivých skupin, hrají BRONZOVOU část
turnaje, kde se započítá výsledek s mužstvem, s kterým ze stejné skupiny postoupí do BRONZOVÉ
části turnaje (tedy skóre ze vzájemného utkání).
V těchto nadstavbových skupinách (Zlatá, Stříbrná a Bronzová) se hraje opět systémem každý
s každým, kde se rozhodne o celkovém pořadí turnaje.
Kritéria pro stanovení pořadí:
• počet bodů (3 za vítězství, 1 za remízu 0 za prohru)
• vzájemný zápas (při rovnosti bodů 2 družstev)
• minitabulka v případě rovnosti bodů 3 a více družstev rozhoduje:
- počet bodů ve vzájemných utkáních
- lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkáních
- větší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních
- lepší brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině (Zlatá, Stříbrná Bronzová)
- větší počet vstřelených branek ve skupině (Zlatá, Stříbrná, bronzová)
Kritéria pro stanovení celkového pořadí:
• v případě stejného počtu bodů (za umístění ve finálovém turnaji) rozhoduje nejlepší umístění
týmů ve všech šesti kategoriích.

18. Ceny

• v předkolech obdrží první tři týmy poháry a všechny týmy dostanou diplom.
• v kvalifikačních turnajích obdrží všechny týmy poháry a diplomy.
• ve finálovém turnaji obdrží první tři týmy medaile. Každý tým pak dostane pohár a diplom. Bude
vyhodnocen nejlepší střelec, nejlepší hráč a nejlepší brankář turnaje. Všechna družstva obdrží
věcné ceny od sponzorů turnaje.

19. Občerstvení
Na předkolech a kvalifikacích je občerstvení v kompetenci pořadatele - možnost zajištění bufetu
nebo restaurace v areálu sportoviště (pokud je to možné) - týmy si stravování hradí samy.
Při finálovém turnaji je občerstvení kompletně zajištěno a hrazeno společností Ondrášovka, a.s.
Pořadatel určí předem časy na oběd pro jednotlivé týmy.

20. Upozornění
Nenastoupí-li mužstvo k utkání z jakéhokoliv důvodu, dojde ke kontumaci v poměru 3:0 ve prospěch
nastoupivšího mužstva.

PŘÍLOHA: Zjednodušená pravidla malého fotbalu v ČR
Základní pravidla a organizační ustanovení hry - mladší žáci
Počet hráčů
• 7+1 (sedm hráčů v poli, jeden brankář)
Hřiště
• minimálně 50x43 m, maximálně 72x50 m
Branky
• 2 m x 5 m (opatřené sítěmi)
• branky musí být zajištěné proti samovolnému spadnutí
Míč
• velikost číslo 4, hmotnost: 290 - 390 g, obvod: 63-66 cm
Rozehra od pomezní čáry
• vhazováním rukama
Malá domů
• není povolena
Kop od branky
• přes půlku hřiště je bez dotyku země či hráče zakázán, první volná přihrávka v PÚ, brankář
rozehrává míč pouze ze země
Střídání hráčů
Opakované, při přerušení, hráči opouští hřiště na straně, kde je lavička. Střídání hráčů nemusí být
oznámeno rozhodčímu.
Pokutový kop
• se zahrává po přestupku v PÚ po hranici rohového kopu vyznačenou barevnými metami
Po celé šíři PÚ platí pravidlo ofsajd.
Brankář smí chytat rukama po celé šíři PÚ.
Pravidlo I: Velikost hřiště
1. Hřiště má rozměry minimálně 50x43 m, maximálně 72x50 m. Hřiště je zmenšené o 2 m od
brankové čáry (pevných branek) směrem do hřiště pomocí met. Mety pro vyznačení PÚ a středové
čáry jsou odlišné od met, vyznačující hřiště.
2. PÚ může být vymezeno čárou, metami či kužely ve vzdálenosti okraje PÚ (viz obrázek), při čemž
musí splňovat rozpětí vzdáleností 10 - 15 m od brankové čáry.
3. V případě hry na více hřištích musí být od sebe hřiště minimálně ve vzdálenosti 2 metry.
4. Rohy jsou vyznačené metami, ve vzdálenosti 16 m od branky.
5. Pokutový kop se rozehrává ze vzdálenosti 8 metrů od branky.

Pravidlo II: Hra brankáře, rozehra od brány
1. Brankář nesmí chytat úmyslnou malou domů do ruky. V případě zahrání „malé domů“ se kope
nepřímý volný kop z místa přestupku, minimální ve vzdálenosti 5,5 metru od branky.
2. Brankář může chytat rukama po celé šíři pokutového území.
3. Při kopu od brány, brankář rozehrává míč ze země. Rozehrou nohou nesmí překopnout půlku hřiště
bez dotyku míče země či hráče.
4. Rozehrává-li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout půlku hřiště. Nahraje-li brankář
míč hráči, smí být soupeřem napadán v pokutovém území až po prvním doteku s míčem. Soupeř
při rozehře od brány nemůže stát v PÚ.
5. V případě překopnutí poloviny hřiště při kopu od brány z PÚ je nařízen nepřímý volný kop
z poloviny hřiště. Stejné pravidlo pro rozehrání na vlastní polovině platí i v případě, že brankář chytí
míč rukama ve hře. Vyhozením může přehodit polovinu hřiště.
Pravidlo III: Standartní situace, střídání
1. Vhazování se rozehrává vhozením rukama. Bránící hráč stojí nejméně 1m od rozehrávajícího
hráče.
2. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 8 metrů od branky.
3. Střídání hráčů je opakované, při přerušení, hráči opouští hřiště na straně, kde je lavička. Střídání
hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu.
4. Rohové kopy se zahrávají ve vzdálenosti 16 metrů od branky.
5. Pokutový kop se zahrává po faulu v prostoru PÚ po rohové „praporky“ vyznačené metami. Při
nedovoleném zákroku v prostoru mezi rohem a postranní čárou se zahrává přímý volný kop.
Nejsou-li rohy zkrácené, pokutový kop platí po celé šíři PÚ.
6. V PÚ platí pravidlo ofsajd.
Pravidlo IV: Rozhodčí, výsledek, diváci
1. V případě nepřítomnosti svazového rozhodčího má povinnost domácí tým zajistit oddílového
rozhodčího, který odřídí utkání a zajistí vyplnění zápisu v IS.
2. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště, zůstávají v prostorách vymezených pro diváky.
3. V případě surové hry či hrubého nesportovního chování má právo rozhodčí hráče v daném utkání
vyloučit. Daný tým hráče vystřídá jiným hráčem a hraje ve stejném počtu.

