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den datum

titulární 

sponzor čas turnaje

nástup 

do haly kategorie

max. počet 

týmů potvrzené týmy hrací doba systém

herní čas 

týmu startovné

Neděle 12.11.2017 --- 9:00-13:00 8:30 U7 (r.2011) 4 Svitavy, Polička, Vrchovina, Bystré 2x10 min

každý s každým, o 3.-4. místo, finále o 

1.-2. místo 80 minut 700 Kč

Neděle 12.11.2017 --- 13:30-19:00 13:00

okres U8+U9 

(r.2010+r.2009) 6

Svitavy B, Žďár nad Sázavou B,  Březová nad 

Svitavou, Horní Újezd, Moravská Třebová B 2x10 min

každý s každým, o 4.-5. místo, o 3.-4. 

místo, finále o 1.-2. místo 100 minut 1 000 Kč

Sobota 16.12.2017

Fibertex 

cup 9:00-14:30 8:30 U8 (r.2010) 6

Svitavy, Žďár nad Sázavou, FK Pardubice, Česká 

Třebová, Polička, Mohelnice 1x15 min

každý s každým, o 5-6. místo, o 3-4. 

místo, finále o 1-2. místo 90 minut 1 500 Kč

Sobota 16.12.2017 MBS cup 15:30-21:00 15:00

okres U10+U11 

(r.2008+r.2007) 6

Svitavy B, Bystré, Hradec nad Svitavou, Horní 

Újezd, Březová nad Svitavou, Dolní Újezd 1x15 min

každý s každým, o 5-6. místo, o 3-4. 

místo, finále o 1-2. místo 90 minut 1 000 Kč

Neděle 07.01.2018 Sofico cup 14:30:20:00 14:00 U9 (r.2009) 6

Svitavy, Žďár nad Sázavou, Kunštát - Žijeme 

Hrou, Lanškroun, Mohelnice, Vrchovina NMnM 1x15 min

každý s každým, o 5-6. místo, o 3-4. 

místo, finále o 1-2. místo 90 minut 1 500 Kč

Neděle 28.01.2018 --- 15:00-20:30 14:30 U10 (r.2008) 6

Svitavy, Polička, Kunštát - Žijeme Hrou, Česká 

Třebová, Vysoké Mýto, Varmberk 1x15 min

každý s každým, o 5-6. místo, o 3-4. 

místo, finále o 1-2. místo 90 minut 1 500 Kč

Neděle 04.03.2018 Kapitol cup 9:00:14:30 8:30 U11 (r.2007) 6

Svitavy, Česká Třebová, Moravská Třebová, 

Polička, Hlinsko, Letovice 1x15 min

každý s každým, o 5-6. místo, o 3-4. 

místo, finále o 1-2. místo 90 minut 1 500 Kč



                       Zimní turnaje U7-U15 / sportovní hala Na Střelnici    

Propozice turnajů: 

- Míč velikosti 3 mladší přípravky (U7-U9), velikost 4 starší přípravky a mladší žáci (U10-U13), velikost 5 starší žáci (U14-U15), branka 2x5 m, hřiště 20x40 m. 

- Hráči 4+1 mladší přípravky, 5+1 starší přípravky + žáci, střídá se hokejovým způsobem. 

- Hraje se dle pravidel fotbalu malých forem Pardubického Krajského Fotbalového Svazu s následujícími vyjímkami (platná verze z 22.6.2015 v příloze): 

o U7+U8: vhazování se provádí buď vhozením, nebo vyvezením do hřiště z postranní čáry, kde míč opustil hřiště. Gól neplatí pokud ho vstřelí přímo bez přihrávky, 

nebo doteku jiného hráče, hráč, který míč vyvezl z autu. Ostatní ročníky vhozením. 

o !!! Skluzy jsou přísně zakázány. Za skluz je hráč vyloučen, může být nahrazen jiným hráčem. Pravidlo se nevztahuje na brankáře, provede-li skluz v brankovišti 

nebo ho v brankovišti začne. Za skluz je považována činnost hráče, při níž hraje nohama v pádu nebezpečně vůči protihráči s míčem. 

o Vítezství 3 body, remíza 1 bod, o pořadí rozhoduje počet bodů, dále vzájemný zápas, pak rozdíl skóre, dále vyšší počet vstřelených branek. 

- První 3 týmy obdrží poháry, všichni zúčastnění hráči medaile a vyhlašují se individuální ceny – nejlepší hřáč každého týmu, nejlepší brankář a střelec turnaje (platí pro 

turnaje se startovným). 

- Počet hráčů na soupisce max. 12 hráčů + 2 trenéři. 

- Startovné - ve startovném není zahrnut pitný režim ani občerstvení. V hale je k dispozici občerstvení ve vlastní režii mužstev, vedle haly je restaurace. 

- Týmy se dostaví na plochu k rozcvičení před koncem předchozího utkání (pouze rozcvičení bez míče za brankami, bez narušování probíhajícího zápasu – rozcvičení 

brankáře trenérem je povoleno, ne hráči). 

- Při pohybu po hale mimo hřiště a šatny, tedy pro vstup na tribunu mezi zápasy je nutné se přezouvat do vycházkové obuvi, nebo používat dostupné návleky (doporučujeme 

s sebou návleky vlastní). 

- Start výhradně dle registrace FAČR, max. 2 neregistrovaní hráči na kartičku pojišťovny. 

- Mužstva startují na turnaji na vlastní nebezpečí. Lékařská služba není zajištěna. 

Adresa sportovní haly Na Střelnici: Pražská 2, Svitavy 568 02, GPS: 49o45’39.322“N, 16o27’37.111“E / http://www.sportes.svitavy.cz/cs/m-10-sportovni-hala/ 
                                                     
 

 
 
 

kontakt: svitavy.u5.u15@gmail.com 

http://www.sportes.svitavy.cz/cs/m-10-sportovni-hala/

