
 
 

Propozice Dětského fotbalového poháru PFS 2019 

Ročník: devátý 

Pořadatel: Pražský fotbalový svaz 

Termín: leden – březen 2019 

Kategorie: Chlapci a dívky z prvních a druhých tříd základních škol v Praze. Současně platí, že 

povolený ročník hráčů a hráček může být pouze 2010 a mladší.  

Hrací systém: tříkolový - základní kola - počet turnajů bude upřesněn dle počtu přihlášených 

týmů / 2 postupující z každého turnaje, semifinále – 3 turnaje / minimálně 2 postupující 

z každého turnaje, finále – 1 turnaj (8 týmů) 

Každý dílčí turnaj je dimenzován ideálně pro 8 týmů. Při účasti 8 týmů na daném turnaji bude 

herní systém nastaven na dvě skupiny po 4 týmech, přičemž první dva týmy z každé skupiny 

postupují do semifinále, kde se tým 1A střetne s týmem 2B a tým 2A s týmem 1B. Vítězové 

semifinále postupují do finále dílčího turnaje a tím se automaticky kvalifikují do dalšího kola 

DFP. Poražení semifinalisté hrají o třetí místo, týmy na třetích a čtvrtých místech ve 

skupinách hrají o konečné umístění, tzn. o páté a sedmé místo.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto systému v případě nižšího či vyššího počtu 

zúčastněných týmů. V takovém případě bude herní systém daného turnaje upřesněn při 

zahájení turnaje.   

Rozlosování: Rozlosování týmů bude upřesněno s dostatečným časovým předstihem. 

Místa konání: 

 Hala Motorlet Praha – Radlická 298/105, Praha 5 

 Hala Jedenáctka VS – Mírového Hnutí, Praha 4 

 Hala Jižní Město - Květnového vítězství 1554, Praha 11 

 Hala TJ Pankrác – Lomnického 1/1071, Praha 4 

 Hala ZŠ Petřiny JIH – Šantrochova 1800/2, Praha 6 

 Hala ZŠ Vinoř – Prachovická 340, Praha 9 

 Hala VŠE Třebešín – Na Třebešíně 3215/1, Praha 10 

Prezentace: Nástup všech týmů v 8:00, První zápas začíná vždy v 8:15. 

Hrací doba: 1 x 10 minut hrubého času. (může být upraveno před zahájením turnaje) 



Počet hráčů: 1 + 4, na soupisce max. 10 hráčů. Jedna škola může vytvořit více týmů.  

Upozorňujeme, že v případě přihlášení tří a více školních týmů, může organizátor rozlosovat 

tyto týmy do více základních kol.  

Čestné prohlášení o účasti, prosím, vyplňte předem a potvrzené od vedení školy 

odevzdejte při prezenci. Věříme vám, zástupcům školních institucí, že na turnaj nominujete 

děti pouze z dané věkové kategorie, tzn. z prvních a druhých tříd.  

Střídání: Hokejovým způsobem v prostoru před střídačkami 

Pravidla: Malá domů brankáři je povolena. Úmyslná ruka brankáře mimo brankoviště = 

přímý volný kop. Brankář nesmí vykopávat (a to ani halfvolejem) ani vyhazovat přes polovinu 

hřiště bez doteku jiného hráče. Přes polovinu smí rozehrát pouze za předpokladu, že sám 

vyveze míč. Vzdálenost od míče při rozehrání volného kopu je minimálně 3 m. Rohy se kopou 

na obou stranách. Auty se pouze kopou. Rozehrání autu je nepřímý volný kop!! V ostatních 

případech jsou všechny kopy přímé. Pravidla mohou být upravena dle možností hal – bude 

upřesněno během společného nástupu. 

Tresty: Žlutá karta-vyloučení na 2 minuty, červená karta - hráč vyloučen do konce utkání bez 

náhrady 

Vybavení: Minimálně jedna sada dresů (rozlišovací trika), sálová obuv. 

Hodnocení - o umístění rozhoduje: 

 počet bodů (vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů) 

 vzájemné utkání mužstev se stejným počtem bodů (příp. mini tabulka). 

Dále rozhoduje: 

 rozdíl skóre 

 větší počet vstřelených branek 

 3 pokutové kopy a pak po jednom až do rozhodnutí 

Při nerozhodném stavu v utkáních o umístění: 

 3 pokutové kopy a pak po jednom až do rozhodnutí 

Zdravotník: Pořadatel zajistí přítomnost zdravotníka v každém kole turnaje. 

Pojištění: Hráči nejsou na turnaji pojištění. Startují na vlastní pojištění, jestliže mají takové 

sjednané. Pořadatel neručí za osobní majetek účastníků turnaje. 

Šatny: Každému týmu bude umožněno se převléci v šatnách. Šatny jsou průchozí. 

Občerstvení: Svačinu a pití zajistí pořadatel. 

Fotograf: Každé kolo je fotograficky zaznamenáváno. Fotografie z jednotlivých kol naleznete 

na: https://www.fotbalpraha.cz/projekt/5-detsky-fotbalovy-pohar 

Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny těchto propozic, které účastníkům turnaje 

oznámí přiměřeným způsobem v termínu co možná nejkratším. 

https://www.fotbalpraha.cz/projekt/5-detsky-fotbalovy-pohar

