
Fotbalový turnaj mládeže 
        

KOBYLÍ CUP 2020        
 

 
Pořadatel: TJ Sokol Kobylí a TJ Sokol Bořetice ve spolupráci s obcí Kobylí 
Kategorie: U13 – mladší žáci 
Místo:  Fotbalový stadion TJ Sokol Kobylí (48°56'15.9"N 16°52'48.0"E) 
Termín: Sobota 13.června 2020 
Startovné: 1400,- Kč za družstvo (zahrnuje drobné občerstvení, ovoce a pitný režim) 
  Účastníci uhradí startovné předem na účet pořadatele. 
Max. počet týmů: 12 
Hrací systém:  Dvě skupiny a systémem každý s každým. Poté následují utkání o umístění, čtvrtfinálové 

   a finálové zápasy. Bude upřesněno podle počtu zúčastněných mužstev. 
Řízení turnaje: Michal Zich  
Časový harmonogram:   8.00 – 8.50 hod. prezentace družstev 
    8.45 hod. zahájení turnaje 
    9.00 hod. první utkání  

Cca 15:00 hod. vyhlášení výsledků a následné ukončení turnaje 
Technická ustanovení:    
  

Pravidla:   - malá domů není povolena (v případě porušení tohoto pravidla následuje nepřímý volný kop 
                     z hranice PÚ) 
                   - brankář nesmí vykopávat přes polovinu hřiště (v případě porušení tohoto pravidla následuje 
                     nepřímý volný kop z poloviny hřiště) 
                   - v případě, že brankář opustí brankoviště, stává se hráčem v poli 
                   - všechny ostatní volné kopy jsou přímé 
                   - ofsajd do hloubky pokutového území po celé šíři hřiště 

 - auty se vhazují, rohové kopy kopou 
                   - minimální vzdálenost hráčů soupeře při standardních situacích je 6m 
Hrací doba:  2 x 14 minut 
Počet hráčů:  7 + 1 (max. 14 celkem v týmu, střídání „libovolné“) 
Hřiště: Turnaj bude probíhat na třech hřištích o rozměru 44 x 55 m, povrch přírodní tráva, branky 
5x2m, míč velikost č. 4 
Bodový systém:  3 body výhra, 1 bod remíza, 0 bodů prohra 
Čekací doba:  5 minut (pokud tým nenastoupí k zápasu v čekací době, získává soupeř kontumační  
                         vítězství 3:0 a 3 body do tabulky) 
Tresty:  V případě udělení červené karty je hráč povinen z utkání neprodleně odstoupit. Jeho tým musí 
               utkání dohrát v počtu 6+1 hráčů. Hráč má automaticky zákaz startu v následujícím zápase.  
               V případě udělení žluté karty (napomenutí) hráč vyloučen není, červená automaticky za dvě 
               žluté katry v turnaji. 
O pořadí rozhoduje:  Počet bodů, brankový rozdíl, větší počet vstřelených branek a 
                                     penalty (3 na každé straně, poté do rozhodnutí) 
 

Ceny:  Každý tým obdrží diplom, první 3 týmy obdrží pohár a medaile, vyhodnocení nejlepšího  
            hráče, střelce a brankáře turnaje, drobné ceny pro všechny zúčastněné. 

Občerstvení:  Po celou dobu konání turnaje bude v areálu otevřen stánek s občerstvením.  
 

Přihlášky a informace k turnaji: 
tel: +420 604 552 805 (cz, svk), +420 604 348 265 (aut); e-mail: info@fotbalkobyli.cz 

www.fotbalkobyli.cz/kobyli-cup 
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