
HÁJE CUP 

 
 
 

ročník 2019/2020 

 
 
 

Halové turnaje pro kategorie starších přípravek, mladších přípravek a předpřípravek. 
 
 
 
1. Obecná ustanovení 
 

1.1.   Záštita: 
 

FC Háje JM + Háje – SOS  

1.2.   Hlavní pořadatel: 
 

Miroslav Navara, tel. 724 194 324 

Navara.miroslav@gmail.com 
 

1.3.   Místo konání: 
 

11 Sportovní hala Jedenáctka VS, Mírového hnutí 3, Praha 11 

Sportovní hala Jižní Město (Květňák- HJM), Květnového vítězství 1554, 

Praha  
 

1.4.   Počet hráčů 
 

5+1 Starší přípravka (2009 + 2010) 
 

4+1 Starší a mladší přípravka (2010 + 2011 + 2012) 
 

4+0 Mladší přípravka a předpřípravka (2012 + 2013 + 2014) 
 

3+0 Předpřípravka (2013 + 2014) 
 

1.5.   Hráči 
 

Chlapci narození po 1.1.200x (dívky narozené po 1.1.200x-1) 
 

Turnaje se mohou zúčastnit mužstva, jež před zahájením turnaje uhradila startovné a 
vyjádřila svůj souhlas s těmito propozicemi. Za přihlášené mužstvo mohou nastoupit 
pouze hráči splňující věkovou podmínku.



1.6. Systém hry a hrací doba 

 

Dle počtu přihlášených týmů. Mladší a starší přípravka 6 týmů – každý s každým 1 HP 
1x14 minut. Předpřípravka 12-16 týmů – dvě skupiny 2-4 HP 1x8-10 minut.  
Turnaje jsou hrány na počet vstřelených branek, vyhlášení není dle pořadí. Výsledky 
se nezveřejňují. Tento systém turnaje je zvolen pro podporu útočné fáze hry, snížení 
tlaku na výsledek a hráče.   

 

1.7. Startovné 
 

1500,- Kč (předpřípravky U6, ročník 2014 1200,- Kč) 
 

1.8. Ceny 
 

Všichni hráči obdrží medaile a malou pozornost. 
 

1.9. Rozhodčí 
 

Zajistí pořadatel. 
 
 

 

2. Technická ustanovení: 
 

2.1Pravidla 
 

Hraje se dle pravidel PFS pro kategorii mladší přípravky se zkrácenou hrací dobou a 
dle těchto propozic. Platné soutěžní předpisy platí rovněž pro výstroj hráčů. 

 

2.1.1  Brankář nesmí při rozehrávání od brány vykopávat míč z ruky (ani 
halfvolejem). V případě porušení, následuje nepřímý volný kop z poloviny hřiště. 
Rukou může vyhazovat bez omezení. Malá domů je povolena. 

 

2.1.2  Kdykoliv položí brankář míč na zem, může pokračovat nohou jako jakýkoliv 
jiný hráč. Po prvním dotyku brankáře nohou již smí být napadán soupeřem. 

 

2.1.3  V případě, že brankář opustí brankoviště a dotkne se míče rukama, následuje 
přímý kop z místa přestupku. Platí tolerance při chytání v daném území, lehce za 
čárou vymezeného území nemusí rozhodčí odpískat přímý kop. 

 

2.1.4  V případě dotyku stropu následuje nepřímý volný kop. 
 

2.1.5  Při trestném kopu musí být bránící hráč 5 m od míče. 
 

2.1.6  Žlutá karta = vyloučení hráče na 2 minuty, červená karta = vyloučení na 2 
minuty a hráč nesmí již nastoupit v tomto utkání 

 

2.1.7  Hraje se na florbalové mantinely po obou stranách. Pokud míč opustí hrací 
plochu, aut se rozehrává vhozením či nohou, a to buď rozehrávkou nebo vyjetím. Míč 
musí při vyjetí stát na místě. Branka z autu neplatí. 

 

2.1.8  V odůvodněných případech pořadatel ve spolupráci s rozhodčím může 
zastavit čas. Tato situace nastává pouze ve vážných případech. 

 
 
 

 
 



2.4 Odpovědnost: 
 

Účastnická mužstva jsou zodpovědná za pojištění svých hráčů. Organizátoři nejsou 
zodpovědní za zranění, ztrátu a krádež majetku ve vztahu k účastníkům turnaje. 

 
 

 

3. Ostatní: 
 

3.1 Mužstvo uvedené v rozpise jako první má právo na volbu dresů. V případě špatného 
barevného rozlišení budou k dispozici barevná rozlišovací trička, které si oblékne 
družstvo uvedené na druhém místě. Prosíme o dodržování časů a včasné nástupy na 
hřiště. 

 
3.2 Střídačky jednotlivých mužstev budou za pomezní čarou, mantinelem. 

 
3.3 Přísný zákaz vstupu do prostoru hřiště komukoliv, kdo není uveden jako člen mužstva 

(platí zejména pro rodiče)!!! 
 

3.4 Za prostor hřiště jsou považovány i střídačky pod tribunou. Pořadatel má právo 
požádat fanoušky, aby tyto prostory opustili (zejména při nevhodném chování). 
Pokud fanoušci nebudou respektovat pokyny pořadatele, vyhrazuje si pořadatel 
právo předčasně ukončit utkání ve prospěch druhého týmu či ukončit působení týmu 
na turnaji bez možnosti navrácení startovného! 

 
3.5 Trenéři a vedoucí mužstev zodpovídají za chování hráčů po celou dobu turnaje a 

způsobené škody platí na místě. 
 

3.6 Případné protesty bude řešit hlavní pořadatel proti vkladu 500,- Kč. V případě, že 
nebude protestu vyhověno, propadá tento vklad ve prospěch pořadatele. V případě, 
že protestu bude vyhověno, vklad bude vrácen protestujícímu mužstvu. 

 
3.7 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v propozicích turnaje. 


