
 

 

 

 

Termín: 18.11. – 20. 11. 2022 

Akademie FC BANÍK OSTRAVA z. s. Bukovanského 4/1028, 710 00 Slezská Ostrava 

Sportovní hala Dubina 

1. Pořadatel Akademie FC Baník Ostrava, z.s. Bukovanského 4, 710 00 Slezská Ostrava, 

IČ: 02214270 

2. Datum turnaje 

Pátek 18. 11. 2022 sraz v 8:00 v místě turnaje, neděle 20.11.2022 sraz 30 minut před 

utkáním dle rozpisu utkání. 

3. Místo turnaje 

Sportovní hala Dubina, Horní 81, Ostrava - Dubina, povrch - Tarkett. 

4. Doprava 

Na vlastní náklady pozvaných klubů. 

5. Startovné (počet osob 15 osob 12+3) 

startovné 32 000,-Kč ( 1 200 Euro), uhradit na místě proti potvrzení. Podmínkou startu 

mužstva v turnaji je uhrazení tohoto vkladu. V ceně startovného je ubytování (2 noci) + 

plná penze. 

startovné 25 000,-Kč ( 950 Euro), uhradit na místě proti potvrzení. Podmínkou startu 

mužstva v turnaji je uhrazení tohoto vkladu. V ceně startovného je ubytování (1 noc) + plná 

penze. 

startovné 15 000,-Kč ( 400 Euro), uhradit na místě proti potvrzení. Podmínkou startu 

mužstva v turnaji je uhrazení tohoto vkladu. V ceně startovného je sobotní a nedělní oběd. 

6. Startují 

Žáci narození po 1. 1. 2012 a mladší. 

7. Předpis 

Doba hry – 18 min.; rozehrát do 5 sec. (pokud mužstvo nestřídá) 

Pátek: skupina A 14.00 – 18.00 

Sobota: skupina A 08:00 – 11:00, skupina B 12:00 – 19:00. 

Neděle: o 9. – 14. místo 8:00 - 11:00, o 1. – 8. Místo 11:30 – 15:30. 



 

 

Mužstvo – hraje se 4 + 1 brankář; mužstvo může hrát minimálně při vyloučení 3 + 1; v 

případě hry 5 hráčů v poli musí být brankář označen (mít jiný dres- převlek) 

ofsajd – neplatí 

auty – se rozehrávají nohou do 5 sec., gól z autu neplatí, pokud není tečován. Vzdálenost 

od míče 3 metry při stand. situacích. 

branka neplatí – a) ze zahájení hry; b) z ruky brankáře; kopem přímo z autu 

střídání – libovolně, hokejovým způsobem v přerušené i nepřerušené hře v označeném 

prostoru střídaček. Střídání mimo tento prostor potrestá rozhodčí napomenutím toho hráče, 

který pravidlo o střídání porušil. (porušení ŽK) 

O poločase výměna střídaček. 

Skluz – zakázáno ve hře 

Hra brankáře: 

- v nepřerušené hře - Brankář nesmí přehodit polovinu hřiště, nesmí výkop z rukou, nesmí 

výkop halv volejem, po položení míče na zem v brankovišti nesmí překopnout polovinu. 

Musí rozehrát tak, aby hráč převzal míč na vlastní polovině nebo se míč při rozehrávce 

alespoň jednou dotkl vlastní poloviny. Pokud položí brankář míč na zem a vyjede mimo 

brankoviště, je jako hráč a může rozehrát jakýmkoli způsobem, avšak již se nesmí míče 

dotknout rukou. 

– v přerušené hře – brankář musí rozehrát míč nohou na vlastní polovinu (v případě, že se 

míč dotkne na vlastní polovině hřiště nebo je tečován hráčem hra nebude přerušena, jinak 

při porušení volný kop z půli hřiště ve prospěch soupeře) 

Přešlap brankáře-ve skluzu s chyceným míčem – přímý kop z místa přestupku. 

Chycení míče mimo brankoviště úmyslné brankářem – pokutový kop. (osobní trest se 

neuděluje). Sražení úmyslné brankářem mimo i v brankovišti ČK + PK. Úmyslné chycení 

malé domů pokutový kop. 



 

 

 

ŽK - vyloučení na 2.min:- špatné střídání; hrubá hra; porušení pravidel vůči rozhodčímu; 

úmyslná hra hráče rukou v brankovišti pokutový kop+ŽK; 

Při obdržení branky u oslabeného mužstva v přesilovce, může se vyloučený hráč vrátit do 

hry. 

ČK - vyloučený nesmí do konce utkání nastoupit. (při obdržení v utkání 2x ŽK následuje ČK 

- vyloučení; 

8. Turnaje se účastní mužstvo tvořící 15 osob (12 hráčů a 3 osoby v realizačním týmu 

trenér, vedoucí mužstva, řidič) 

9. V poli hrají čtyři hráči a brankář zbytek jsou náhradníci střídající hokejovým způsobem. 

10. Systém turnaje – 2 základní skupiny po 7 družstvech, systémem každý s každým. První 

4 družstva z obou skupin postupují do Zlaté skupiny o 1. - 8. místo, kde odehrají 3 zápasy 

systémem play-off. Družstva na 5.-7. místě hrají o 9.-14. místo a utkají se systémem každý 

s každým. Výsledky se soupeři z jejich základní skupiny se započítávají.  Hrací doba je 18 

min. V turnaji odehraje každé družstvo 9 zápasů. 

11. Hodnocení turnaje: vítězství – 3 body, remíza – 1 bod, prohra – 0 bodů. 

V případě rovnosti bodů rozhoduje: 

• 1. Vzájemné utkání, 
• 2. Celkové skóre (rozdíl branek) 
• 3. Větší počet vstřelených branek 
• 4. Podíl skóre ze všech utkání (vstřelené: obdržené) 
• 5. Při rovnosti bobů tří družstev rozhoduje mini tabulka 

12. Protesty se podávají 30 minut po utkání s vkladem 100 kč, písemně u vedení turnaje. V 

případě, že protestu bude vyhověno, vklad se vrací. V opačném případě propadá ve 

prospěch pořadatele. 

 

 


