
                             

 

 

 

 

 

PROPOZICE OK MINIFOTBALU ZŠ a G   

kategorie H, D IV 
____________________________________________________________________ 
 

Vyhlašovatel:  MŠMT ČR, Moravskoslezský kraj 

Pořadatel: Dům dětí a mládeže Orlová, ZŠ Dělnická Karviná 

 

Garant: Lenka Vargová,  e-mail: vargova@ddm-orlova.cz  mobil: 773 744 407 

 

Ředitel soutěže: Mgr. Aleš Hujík 

 

Termín:   čtvrtek 16. 6. 2022 

 

Čas:   prezentace od 8:00 do 8:15 na místě soutěže  

                                   začátek soutěže v 8:30 hod 

 

Místo konání: Sportovní centrum Kovona, Sportovní 898, Karviná-Nové Město  

 

Účastníci:  V každé jednotlivé věkové kategorii mohou startovat: 
                          a) žáci příslušného stupně vzdělávání 

                          b) družstvo je složeno z žáků jedné školy 

                                       c) členové družstva musí být žáky uvedených tříd v rámci kategorie 

                                       d) postupující družstva z okrskových kol  
 

Kategorie: kategorie: H IV žáci 8. – 9. tříd ZŠ + G, ročník 2008 – 2006 

 kategorie: D IV žákyně 8. – 9. tříd ZŠ + G, ročník 2008 - 2006 

  

Přihlášky:  emailem na adresu vargova@ddm-orlova.cz  do 12. 6. 2022, přihlášení po 

termínu – pořadatel nezaručuje účast v turnaji! 

 

Pravidla a technická ustanovení:  

 Hraje se podle pravidel minifotbalu vydaných ČMFS, platných    

  od 1.7.2005 soutěžního řádu AŠSK ČR a následných upřesnění.  

   - počet hráčů 6+1  

   - klesne-li počet hráčů v poli pod 4, utkání končí 

   - velikost branky 5m x 2m  

   - ofsajd neplatí 

   - zahrání rukou brankářem mimo pokutové území – penalta 

   - střídání hokejovým způsobem ve vymezeném prostoru 

   - při zahrávání volných kopů musí stát hráč soupeře 5m od míče 

   - při zahrávání rohového kopu musí stát hřáči soupeře 3 m od brankáře 

   - kop od branky buď vyhozem, nebo výkopem míče ze země; hráči soupeře musí být 

     mimo pokutové území 

   -"malá domů" a hra brankáře po "malé domů" jako ve velkém fotbale 

   - velikost míče "5" 

   - míč rozehraný brankářem může spoluhráč převzít v celém prostoru hřiště 

   - vyloučení jako ve velkém fotbale 
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   - hrací dobu pro okresní kola stanoví pořadatel dle počtu účastníků 

 

Systém soutěže: Bude určen podle počtu přihlášených družstev. 

 

Rozhodčí:  zajistí pořadatel soutěže 

 

Ceny:   Vítězná družstva na 1.- 3. místě obdrží drobné odměny, pohár, diplom. 

 

Podmínky účasti: družstvo má max. 12 hráčů, na hřišti hraje brankář a 5 hráčů v poli 

jednotné dresy, doporučuji rovněž vzít i rozlišovací dresy 

řádně potvrzená přihláška potvrzená ředitelem školy (na konci propozic-

nepoužívat jinou přihlášku, platí pro okrsek i okres), odevzdaná na soutěži 

pořadateli 

 

Protesty:             písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč, v případě zamítnutí   

                                    propadá vklad ve prospěch pořadatele 

 

Poznámky: Vysílající škola ručí za zdravotní stav hráčů. Každý pedagog nese 

zodpovědnost za své družstvo. Za cenné věci pořadatel neručí!            
 Hraje se na umělém povrchu, soutěžící si uzpůsobí obuv! 

  

Cestovné: bude proplaceno pro jízdence MHD pouze dětským účastníkům turnaje. 

  

 

 

 

 

Lenka Vargová                               Mgr. Aleš Hujík 

garant soutěže                                                                                   ředitel soutěže 


