
O přeborníka okresu U11 – starší přípravky

Pořadatel:
KM OFS Vsetín ve spolupráci s SK Hrachovec
Místo a datum konání
sobota 25. června ve fotbalovém areálu v Hrachovci  
Začátek prvních zápasů 9:00 hod – prezence od 8:00
Pravidla:
Hraje se dle sjednocených pravidel KFS pro všechny OFS na třech hřištích současně dle
rozpisu utkání a s přizpůsobenými rozměry hřiště a dobou hry. V rozpisu zápasů je 
vždy uvedeno číslo hřiště na kterém se utkání odehraje. 
Právo účasti:
12 nejúspěšnějších družstev hrajících OP starších přípravek
Hráči ročníku 2009 a mladší, hráčky 2008 a mladší, nejpozději po prvním odehraném 
utkání odevzdá družstvo vypsanou soupisku
Startovné 
Bez startovného
Hrací doba
1 x 16 minut hrubého času – bez čekací doby.  „Domácí tým“ si vybírá stranu, 
„hostující“ tým rozehrává. Utkání každěho kola začínají a končí na jednotný povel 
vyhlášený rozhlasem. Po oznámení konce zápasu může družstvo v držení míče 
dokončit rozehranou akci.
Rozhodčí
Zástupce jednoho týmu určený losem (mince, kámen x nůžky x papír) - pokud se 
družstva nedohodnou jinak 
Míče
Vel.4. Každý tým přiveze na turnaj pro své zápasy k dispozici jeden míč 



Systém turnaje:
12 družstev ve dvou skupinách po šesti družstvech každý s každým. „Domácí“ tým je 
uveden v rozpisu zápasů na prvním místě. První dva celky ve skupině postupují do 
semifinále a týmy na 3. až 6.místě hrají o konečné pořadí. Každý tým tak odehraje v 
turnaji 6-7 zápasů po šestnácti minutách.

O pořadí ve skupině rozhoduje
a) počet bodů 
b) vzájemný zápas
c) rozdíl ve skóre
d) vyšší počet vstřelených branek
e) dodatečný „penaltový“ rozstřel dle níže uvedených pravidel.

V případě nerozhodného výsledku v zápasech o umístění a  o vítězi rozhodne 
„penaltový“ rozstřel (série pěti různých hráčů, pokud se nerozhodne, následuje náhlá 
smrt - střelec se již může opakovat)
Po každém zápase oznámí „domácí“ na určeném místě (výsledková tabule u kabin) 
výsledek zápasu a každý oddíl své střelce branek 

Ceny:
družstva na 1-4.místě obdrží pohár, 1-3. místě medaile
ostatní družstva drobné věcné ceny
bude vyhlášen nejlepší hráč, brankář a střelec

Stravování a doprava: 
V režii každého účastníka. Oddíly si mohou za úplatu objednat předem stravu dle 
nabídky pořadatelů, která jim bude zaslána.  

Protesty: 
Oficiální protest je možné podat písemně u vedení turnaje (STK a KM OFS Vsetín).


