
ZIMNÍ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ
Venkovní turnaj na ÚMT v Kostelci nad Černými lesy

P R O P O Z I C E   T U R N A J E

Turnaj je pořádán pro kategorii starších žáků (dále „SŽ“), ročníky 2008 a 2009, v termínu 12. 2., 

základní skupiny a 18. 2. 2022 skupiny o umístění. V případě nepříznivého počasí se může termín 

turnaje změnit. Zápasy v základních skupinách začínají v 9:00 nebo ve 13:30. Ve skupině o 6-10 místo 

v 9:00 a ve skupině o 1-5 místo ve 13:30. Přesné časy zápasů dostanou týmy týden před turnajem v 

rozlosování. Kabiny jsou týmům k dispozici minimálně půl hodiny předem.

Hraje se na umělé trávě UMT III. generace. Adresa pořadatele a zároveň místa uskutečnění turnaje je:

Sportovní klub Kostelec nad Černými lesy, z.s.

Sportovní 752

281 63  Kostelec nad Černými lesy

Hrací systém je každý s každým ve skupině s 5 týmy (v případě přihlášení méně týmu se může hrací 

systém změnit). Týmy z 1. a 2. místa a lepší ze 3. míst postupují do skupiny o 1-5 místo, ostatní budou

hrát ve skupině o 6-10 místo. Pokud není uvedeno jinak, tak se hraje dle pravidel malých forem 

příslušné kategorie. Počet hráčů je 7+1. Hrací doba jednoho zápasu je 1x25 min. Bezprostředně po 5 

minutové přestávce následuje další kolo zápasů. Hraje se zároveň na 2 hřištích. Každé mužstvo 

sehraje 8 zápasů, a to tak, že 4 v prvním hracím dni v základních skupinách a 4 ve druhém ve 

skupinách o umístění. Vzhledem k rychlému sledu utkání předpokládáme odpovídající počet 

nominovaných hráčů k turnaji! Doporučujeme 12+1.

O konečném pořadí rozhoduje počet bodů (vítězství 3, remíza 1), vzájemný zápas, rozdíl celkového 

skóre, vyšší počet vstřelených branek.

Startovné je stanoveno na částku 2.900,-/tým.

Úhrada startovného do 31. 1. 2023 na účet pořadatele č. ú. 256281950/0300.

V částce startovného jsou zahrnuty náklady na ceny, rozhodčí, čaj pro hráče, přípravu hrací plochy a 

další výdaje spojené s pořádáním turnaje. Vítěz obdrží putovní pohár, který je povinen v bezvadném 

stavu vrátit pořadateli nejdéle do 31. 1. 2024. Dále týmy na 1. až 3. místě obdrží pohár a medaile 

(13 ks / tým). Všichni účastníci obdrží diplom a drobné sladkosti.

Účastníci turnaje nejsou pojištěni, hráči startují na vlastní nebezpečí. Odhlášení méně než 14 dní před

začátkem turnaje je stornopoplatek ve výši 50 % (stornopoplatek není účtován, když sami najdete 

náhradníka). V případě odstoupení v průběhu turnaje se startovné nevrací. V případě zrušení turnaje 

z epidemiologických důvodů se účastníkům vrací startovné v plné výši.

Více informací na www.sk-kostelecncl.cz

Přihlášky mailem na zanek.honza@gmail.com 

Úhradou startovného projevujete souhlas s těmito propozicemi. Těšíme se na Vás.
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