
 

 

 

Pozvánka na zimní ligu mladších žáků  
SC Xaverov Horní Počernice 

TERMÍN:    Hrací dny od 29. 11. - 16. 2. 2020, pátek od 18h. a sobota od 9 a 11,30h., v každý hrací 
čas paralelně 2 hřiště, v případě termínové kolize možnost přesunout na neděli 

MÍSTO:     Sportovní centrum Horní Počernice, Božanovská 2098, Praha 9   

POVRCH:   Umělá tráva třetí generace 

POČET TÝMŮ:    12 - 2 skupiny po 6 týmech, může se změnit podle zájmu o turnaj 

HERNÍ SYSTÉM:   2 skupiny po 6 týmech, poté zlatá a stříbrná skupina (každý tým odehraje 8 zápasů) 

STARTOVNÉ:    5 000 Kč / tým, splatné do 1.12.2019 na účet: 27-9116080277/0100 

PŘIHLÁŠKY:    e-mailem na davluk@centrum.cz nebo xaverov.fotbal@seznam.cz  
nejpozději do 1.11.2019   

KONTAKTNÍ OSOBA:  David Lukeš, tel. 736 600 696, David Matějček, tel. 721 157 429  

CENY:     První tři týmy věcné ceny od Fotbalservis.cz, každý tým pohár, diplom, drobné ceny. 
Individuální ceny pro brankáře, střelce, nejužitečnějšího hráče 

 

OBČERSTVENÍ:    Pitný režim (čaj), ovoce zajištěno organizátorem; jinak bufet k dispozici v areálu 

PRAVIDLA TURNAJE:    

• Hrací plocha:  UMT, 2 hřiště, rozměry pro kategorii mladší žáci, branky 5 x 2 m  
• Hrací doba:  2 x 35 minut hrubého času (přestávka 5 minut) 
• Počet hráčů:  7 + 1; na soupisce max. 16 hráčů s platnou registrací, střídání hokejovým způsobem v 

prostoru střídačky 
• Pravidla:  Vše dle aktuálních pravidel Pražského fotbalového svazu pro kategorii MŽ. Za vítězství v 

utkání 3 body; při remíze penaltový rozstřel – vítěz 2 body / poražený 1 bod; prohra 0 
bodů  

• Pořadí:   o konečném pořadí rozhodují:  

1. Body  
2. Vzájemná utkání (minitabulka)  
3. Větší počet vstřelených branek  
4. Rozdíl skóre  
5. Los 

JINÁ OPATŘENÍ:  

• případné škody na zařízení sportovního areálu (šaten) hradí zúčastněné družstvo 
• jednotlivá družstva zodpovídají za pojištění svých hráčů, organizátoři turnaje nenesou zodpovědnost za 

případná zranění, ztráty či zcizení majetku ve vztahu k účastníkům turnaje    


