
Propozice fotbalového turnaje „Lhotka Cup 2021“ 
 

Pořadatel: SK Ostrava Lhotka 
Termín: sobota 4. 9. 2021 od 9:00 hod. (prezentace účastníků 8:00 - 8:30 hod.) 
Místo konání: travnaté fotbalové hřiště SK Ostrava Lhotka (Petřkovická 410/25A, Ostrava - Lhotka) 
Kategorie: ročník 2011 a mladší 
Hrací systém: 8 týmů – každý s každým 
Počet hráčů: 5+1 
Hřiště: 26 m × 42 m 
Branky: 2 × 5 m 
Hrací doba: 1 × 15 minut 
Míč: velikost č. 4 
Bodové hodnocení: 2 za vítězství, 1 za remízu, 0 za prohru. 
Kritéria pro stanovení pořadí: Body, vzájemný zápas (při rovnosti bodů 2 družstev), minitabulka v případě rovnosti 
bodů 3 a více družstev (počet bodů v minitabulce, vzájemný zápas v minitabulce, větší počet vstřelených branek v 
minitabulce, rozdíl branek v minitabulce), větší počet vstřelených branek v celé tabulce, rozdíl branek v celkovém 
skóre, dodatečné pokutové kopy. 
Dresy: Každé ze startujících družstev musí mít alespoň jednu sadu dresů. V případě shodné (obdobné) barvy 
využije tým uvedený na druhém místě (tj. hostující) rozlišovací trika poskytnutá pořadatelem. 
Rozhodčí: zajistí pořadatel prostřednictvím OFS Ostrava 
Startovné: 1.000,- Kč (splatné v hotovosti při prezentaci účastníků) 
Ceny: Každý tým obdrží pohár (dle umístění). Dále bude vyhlášen nejlepší střelec, nejlepší hráč a nejlepší brankář 
turnaje. 
Občerstvení: Pro každé mužstvo (cca 10 hráčů + 2 trenéři) je zajištěno jídlo, pití, ovoce. 
Upozornění: Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu konání soutěže za bezpečnost a chování všech členů 
výpravy. Turnaj není pojištěn. (Účastníci jsou pojištěni rámcovou úrazovou pojistkou Kooperativa pro registrované 
hráče FAČR.) 
 

Pravidla: hraje se podle pravidel a soutěžního řádu FAČR a následujících upřesnění: 

Střídání: hokejovým způsobem (tj. opakovaně, střídající hráč může nastoupit, až jeho spoluhráč opustí HP). 
„Malá domů“: není povolena, brankář nesmí chytit do rukou míč přihraný spoluhráčem. V opačném případě 
následuje NVK z hranice PÚ na vertikální linii přestupku. 
Vhazování: provádí se rukama nad hlavou. Bránící hráč nejblíže 1 m! 
Ofsajd: toto pravidlo se nepoužívá. 
Kop od branky: přes půlku je zakázán, brankář smí „vyvážet“ míč, smí vyhodit míč rukou, první přihrávka v PÚ je 
volná. 
Volné kopy: na útočné polovině jsou přímé. Kopy z vlastní poloviny jsou nepřímé, s tím, že nesmí být nakopnuty 
směrem na branku do souboje ve skrumáži „na teč“, ale rozehrány cíleně spoluhráči. Zeď – min. 3 metry. 
Pokutový kop: zahrává se ze vzdálenosti 7 m od branky. 
Úmyslné zdržování navázání hry: Pokud podle rozhodčího hráč úmyslně nereaguje a nehraje s míčem (zdržuje), 
nařídí rozhodčí ve prospěch soupeřova družstva nepřímý volný kop (NVK) z poloviny hrací plochy (HP). 
Vyloučení: 2 minuty hra v oslabení o jednoho hráče. 
Hra brankáře: 
a) Brankář chytá ve vymezeném prostoru, který je označen jako pokutové území (PÚ). Mírné překročení (cca do 1 
metru) je rozhodčím tolerováno. 
b) Chytí-li brankář míč do rukou ve svém PÚ v nepřerušené hře, smí míč vykopnou či vyhodit, ovšem pouze do 
poloviny HP (rozhoduje dopad/dotek míče). Porušení pravidla je trestáno NVK z pomyslné půlící čáry v místě, kde 
ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. Položí-li brankář míč na zem, 
stává se v tu chvíli hráčem – pak smí rozehrát míč i mimo svou polovinu HP. V takovém případě už ale může být 
atakován soupeřem. Chytí-li opětovně míč do rukou, aniž by se mezitím někdo jiný míče dotknul, je tým potrestán 
NVK z hranice PÚ. 
c) V případě navázání hry (poté, co míč přešel brankovou čáru) smí brankář míč vykopnou či vyhodit, ovšem pouze 
do poloviny HP (rozhoduje dopad/dotek míče). Je-li pravidlo porušeno, zahrává soupeř NVK z půlící čáry. Brankář 
smí také míč „vyvést“, ovšem atakován soupeřem může být až mimo PÚ. Totéž platí při rozehrávce spoluhráči 
v PÚ (první přihrávka je tzv. volná). 


