
4. ročník letní verze BOHEMIA SOCCER CUP presented by ING Bank 

Pořadatel: eventime, s.r.o., Jan Plachý, email: jan.plachy@eventime.cz, tel.: 607 852 540 

Termín: 17.6.2018 neděle 

Místo: Fotbalový areál SK Střešovice 1911, Cukrovarnická 1071/62, 162 00 Praha 6-Střešovice 

Kategorie: U7 – U13 (roč. 2011 – 2005) 

Rozdělení kategorií: U7 – U10 – dopoledne 8:30 – 13:00 hod; U11 – U13 – odpoledne 14:00 – 18:30 hod. 

Hrací systém: Při 8 účastnících každý s každým ve 2 skupinách, dva nejlepší týmy postupují do 
semifinále, poté zápasy o umístění. Při 7 a méně účastnících 1 skupina každý s každým. 

Hrací plocha: Přírodní tráva, branky 5x2m 

Hrací doba: 1x12 minut hrubého času, 3 minuty přestávka 

Počet hráčů: 4+1, maximálně 10 hráčů na soupisce  

Střídání: Opakovaným způsobem 

Velikost míče: U7 – U9 – vel.3, U10 – U13 – vel.4 

Pravidla: Hraje se dle platných pravidel malých forem fotbalu vydaných FA ČR. Malá domů brankáři 
není povolena. Úmyslná ruka brankáře mimo brankoviště = přímý volný kop. Brankář nesmí vykopávat 
ani vyhazovat přes polovinu hřiště bez doteku jiného hráče nebo spadnutí míče před polovinou. Přes 
polovinu smí rozehrát pouze za předpokladu, že sám vyveze míč mimo brankoviště. Vzdálenost od 
míče při rozehrání volného kopu je minimálně 3 m. Rohy se kopou na obou stranách. Auty se kopou 
nebo vhazují dle věkových kategorií. Rozehrání autu je nepřímý volný kop!! V ostatních případech 
jsou všechny kopy přímé.  

Tresty: Žlutá karta – vyloučení na 2 minuty, červená karta – hráč vyloučen do konce utkání bez 
náhrady dalšího hráče. 

Vybavení: Minimálně jedna sada dresů, kopačky, chrániče. 

Hodnocení: O umístění ve skupině rozhoduje: počet bodů (vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 
bodů), poté vzájemné utkání mužstev se stejným počtem bodů (mini tabulka), dále skóre a vyšší 
počet vstřelených branek, případně penalty (3). 

Rozhodčí a zdravotní služba: Zajistí pořadatel turnaje. 

Ceny: Vyhlášení nejlepšího střelce a nejlepšího brankáře každé kategorie, vyhlášení nejlepšího hráče 
každého týmu, týmy na 1. – 3. místě obdrží pohár, každý účastník turnaje obdrží medaili a 
upomínkový dárek. 

Občerstvení: Voda a teplé jídlo pro každého hráče. 

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo změn. 
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