
 

 Zimní liga na Hájích 
10. ročník – 2017 

 
Pořadatel:   FC Háje Jižní Město 

Kategorie:   Ml. žáci A – 2005 a ml., Ml. žáci B – 2006 a ml., St. žáci 2003 a ml. 

Termín:   Prosinec 2017 / březen 2018  

Místo konání:  Umělá tráva 3. generace – hřiště FC Háje JM 

Adresa:   K jezeru 2, Praha 4 – Jižní Město 

(spojení: metro C – Háje, autobus 136, 170, 213 (jen některé spoje) 

konečná zastávka Jižní Město) 

 

Organizátoři:  Matěj Soucha  tel. 721 590 525,  matej.soucha@seznam.cz 

        Filip Semorád  tel. 774 710 979,  filip.semorad@email.cz 

 

Hrací systém:  Družstva se utkají „každý s každým ve své skupině“  

    

Bodový systém: 3 - 1 - 0  

 

Startovné:   6 900,- Kč mladší žáci  

   7 800,- Kč starší žáci 

   Splatné na informační schůzce dne 18. 10. 2017 od 19 hod. 

   Přihlášky prosím zasílejte do 30. 9. 2017!!!! 

 

 

 

O pořadí v tabulce rozhoduje:  

1. celkový počet bodů 

2. vzájemný zápas 

3. rozdíl skóre 

4. větší počet vstřelených gólů 

5. penalty 

 

Počet mužstev:  8  

 

Hrací doba:  dle RMS v aktuální kategorii a soutěžního řádu mládeže FAČR 

 

Počet hráčů:  7+1 a 10 + 1 – Každé mužstvo předá před svým prvním zápasem 

pořadatelům soupisku hráčů, na které budou uvedeny jména, čísla a data narození všech 

hráčů. Každé mužstvo musí na vyžádání pořadatele doložit elektronické registrace hráčů. 

 



Pravidla hry:  Turnaj se bude hrát podle platných pravidel PFS pro mini 7+1 a 10 + 1 

dle RMS. Opakované střídání - ano (v kategorii ml.ž. a st.ž.), malá 

domů je zakázána. Protesty podává trenér nebo vedoucí týmu 

u pořadatele proti nevratné záloze 200,- Kč.  

 

Změna termínů:  Pořadatel si po dohodě s kluby vyhrazuje právo na změnu termínů. 

Žádostem o změnu termínů z řad klubů nemusí být vyhověno, vzhledem 

k naplněné termínovce zápasů zimní ligy. Jedná se o zimní turnaj a ten se 

hraje v podmínkách, které zima přináší.  

 

Pravidla turnaje: Zimní liga je vždy určena danému ročníku. Každé družstvo může dosadit 

do mužstva mladší hráče, nikoli starší. Dívky mohou být o rok starší. 

 

Pojištění:  Účastníci daného turnaje nejsou připojištěni zvláštní pojistkou proti  

   úrazům, ztrátám ani krádežím. 

 

Bezpečnost:  Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu konání soutěže za bezpečnost 

   a chování všech členů družstva.  

 

 

Pořadatel zajišťuje: šatny, sociální zázemí 

    rozhodčí 

     hrací plochu 

     míče pro hru 

     změnu hracího plánu 

     pití – teplý čaj 

     ceny pro vítěze 

     výsledky na www.fc-haje.cz 

 

Organizátor si vyhrazuje právo změny propozic, o které bude účastníky informovat 

v co nejkratším termínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fc-haje.cz/

