
PROPOZICE 

II. VÁNOČNÍ TURNAJ V HALOVÉ KOPANÉ 

Kdy: pátek 28. prosince 2018; v 8:00 zahájení a rozlosování, v 8:30 první utkání 

Kde: víceúčelová hala Březová 

Pořadatel: TJ Sokol Březová, z.s. 

Kontakt: Ing. Pavel Čaňo; +420 733 314 262; e-mail: tjbrezova@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek: do 21. prosince 2018 24:00, e-mailem nebo osobně 

Halový turnaj se uskuteční ve víceúčelové hale v Březové u Uherského Brodu. Přihlášená 

mužstva budou rozlosována do více skupin (bude záležet na počtu přihlášených 

mužstev. Varianty: Ad1: Přihlásí se 1. – 5. týmů, bude se hrát systémem každý s každým.  

Ad2: Přihlásí se 6. – 8. týmů, rozlosují se dvě skupiny, kde všechny mužstva postoupí do 

závěrečných zápasů. Ad3: Přihlásí se 9. a více týmů, rozlosují se tři a více skupin, 

přičemž všechny/některá mužstva postoupí do závěrečných zápasů. 

Utkání se budou hrát 2 x 8 minut; semifinále a finále 2 x 10 minut. Všechna utkání se 

hrají podle pravidel halové kopané (upraveny pro tento turnaj a halové prostory) 

a soutěžního řádu. Počet hráčů v poli bude 3 + 1 a 3 hráči ke střídání. Maximální počet 

nominovaných hráčů je tedy 7. 

Hodnocení výsledků 

Za vítězství v utkání jsou 2 body, za nerozhodný výsledek 1 bod. Vítězem skupiny je 

mužstvo, které dosáhne nejvyššího počtu bodů. Pokud mají 2 nebo více mužstev stejný 

počet bodů, rozhoduje o pořadí ve skupině větší počet bodů ze vzájemných utkání, 

jestliže je stejný, rozhoduje rozdíl skóre vstřelených a obdržených branek. Pokud ani 

tyto kritéria nedovolují stanovit pořadí, rozhoduje větší počet vstřelených branek ve 

všech zápasech ve skupině. Pokud jsou všechny kritéria vyrovnané, rozhodnou 

o postupujícím dodatečné pokutové kopy ve 3. sérií. Zápasy o konečná umístění se hrají 

na vítěze střetnutí. V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje a 

uskuteční se série 3 pokutových kopů a dále až do určení vítěze. 

Ocenění za umístění 

Mužstva na 1. až 3. místě získají hodnotné ceny. 

Občerstvení 

Pití a občerstvení je zajištěno! 

Průběžné informace budou doplněny na webu TJB www.tjbrezova.cz a na fb TJ Březová. 


