
PROPOZICE 

III. VÁNOČNÍ TURNAJ V HALOVÉ KOPANÉ 

Kdy: pátek 27. prosince 2019; 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 

Startovné:  500,- Kč/tým 

Uzávěrka přihlášek: do 20. prosince 2019 24:00, e-mailem nebo osobně 

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

budou rozlosována do skupin (bude záležet na počtu přihlášených mužstev). 

Varianty: Ad1: Přihlásí se méně jak 5 týmů, bude se hrát systémem každý s každým.  

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

zápasů. Ad3: Přihlásí se 9 a více týmů, rozlosují se dvě a více skupin, přičemž do závěrečných bojů 

postoupí první dva týmy z každé skupiny. 

Utkání se budou hrát 2 x 8 minut (hrubý čas); finále 2 x 10 minut (hrubý čas). 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. Bude oceněn nejlepší střelec, brankář a hráč 

turnaje. Všechny týmy získají věcné ceny. 

Občerstvení a zábava 

Pití a občerstvení je zajištěno. Po turnaji bude diskotéka. 

Sponzoři turnaje 
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PRAVIDLA HALOVÉHO FOTBALU 
UPRAVENA PRO III. HALOVÝ TURNAJ TJB 

 

Hřiště:    délka 21,0m, šířka 14,2m. 

Pokutové území:   bude upraveno a vyznačeno dle velikosti haly. 

Značka pokutového kopu:   7m od brankové čáry. 

Branky:    3m šířka, 2m výška. 

Míč:     č.4, futsalový. 

Počet hráčů:    7, z nichž 1 je brankář; (6+1). 

minimální počet hráčů na hřišti 4 (3+1). 

Střídání hráčů:   „letmé“ z vymezeného prostoru; 

střídaný hráč musí opustit hřiště dříve, než nastoupí střídající 

hráč. 

Délka hry:  základní 2 x 8 minut hrubý čas; 

finále 2 x 10 minut hrubý čas. 

Zahájení hry: hráči jsou na vlastní polovině hřiště; hráči soupeře 2m od míče. 

Míč mimo hru:  jako ve velkém fotbale – odkopy, rohy, auty. Míč položí hráč na 

čáru a rozehraje hru. Hraje se na auty – nevhazuje se jako ve 

„velkém fotbale“, ale míč se položí na čáru a rozehraje se. Výjimku 

tvoří postranní čára pod velkými okny, kde se na auty nehraje za 

předpokladu, že soupeř nebude hrát úmyslně o zeď. V takovém 

případě bude hra přerušena ve prospěch soupeře. Pokud se míč 

neúmyslně dotkne stěny, hra se nepřerušuje! 

Fauly a nesportovní chování: všechny přestupky jako ve „velkém fotbale“ 

Přestupek navíc:  hráč sklouzne při pokusu zahrát míč, ať se soupeře dotkne či 

nikoliv (tzn. skluz); 

pokud je míč ve hře (bez ohledu na to, na kterém místě hřiště se 

nachází) a hráč se dopustí jednoho z výše uvedených přestupků 

v pokutovém území, následuje penalta. 

Hra brankáře: 

a) Vyhodí, z ruky vykopne míč přes půlící čáru, aniž se míče dotkne jiný hráč, a aniž se míč 

dotkne země na vlastní polovině-volný kop z půlící čáry. 

b) Položí-li brankář míč na zem a poté zahraje míč nohou, může jej poslat i vzduchem na 

polovinu soupeře a může takto být dosaženo platné branky. 



c) Pokud brankář ovládá míč uvnitř pokutového území rukama a nohama i v ně pokutového 

území ovšem na své polovině hřiště déle než 5 sekund – volný kop z místa přestupku, nebo 

z hranice pokutového území, pokud se tento přestupek stal uvnitř pokutového území.  

d) Nemůže hrát míčem uvnitř pokutového území, který mu byl vrácen zpět z vlastní poloviny 

hřiště. 

  

Volný kop:    soupeř 4m od míče. 

Rohový kop:    soupeř 3m od míče. 

Výhoz od branky:  pokud míč přejde brankovou čáru a brankář míč vyhazuje rukou; 

nemůže si dát vlastní gól. 

Rozehrání (autový kop): hraje se na auty – nevhazuje se rukou, ale míč se položí na čáru a 

je rozehrán; 

pokud hráč střílí na branku z autu a dosáhne branky, není uznána. 

Pokud však je střela tečována, branka platí; 

míč se uvede do hry (autový kop) do 5 sekund; 

autový kop zahraný vlastnímu brankáři se považuje za „malou 

domů“, tj. brankář nesmí hrát rukama. 

 

Další ustanovení: 

1) Pravidlo 5 sekund tj. míč musí být do tohoto limitu rozehrán: 

- při rozehrání (autový kop); při nedodržení získá míč soupeř 

- při provedení volných kopů (soupeř 4m od míče); při nedodržení limitu získá míč soupeř 

- pokud brankář nerozehraje míč, který skončil za brankovou čarou, z brankového území do 

limitu, provede soupeř rohový kop 

 

2) Všechny kopy v halovém fotbale jsou přímé 

 

3) Odrazí-li se míč od stropu, navazuje soupeř vhazováním (autový kop) 

 

 

 

 

 



4) Tresty 

Pravidlo odložených trestů 

a) napomenutí žlutou kartou = 1 minuty vyloučení pro trestaného hráče 

b) červená karta – vyloučení na 2 minuty, vyloučený hráč nesmí do konce utkání nastoupit 

 

Je-li vyloučeno více hráčů jednoho družstva, uplatní se následující kritérium: 

- trest dalšího vyloučeného hráče začne nabíhat až v okamžiku návratu do hry předcházejícího 

vyloučeného hráče. 

 

 

 

 

 

 

Pravidla byla přizpůsobena pro požadavky halového turnaje 

ve víceúčelové hale v Březové. 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Pavel Čaňo Schválil: Jiří Moravčík, předseda TJB 

        člen výkonného výboru   Josef Uher, místopředseda TJB 

        David Pomajbík, člen TJB 

 

V Březové dne 12. listopadu 2019 


