PROPOZICE ODRÁŠOVKA CUP
POHÁRU MLÁDEŽE FAČR 2017 – 2018
V KATEGORII U8
Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel
ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS
www.ondrasovkacup.cz

2. Hlavní koordinátoři turnajů:
Roman Vonášek - sekretář mládeže FAČR
telefon: +420 731 644 160
e-mail: vonasek@fotbal.cz
Pravoslav Novák
telefon: +420 725 958 975
e-mail: pravoslav.novak@seznam.cz

3. Termíny a místa konání
předkola
skupina
skupina A
skupina B
skupina C
skupina D
skupina E
skupina F

místo
Borek u Českých Budějovic
Bohdalice
Hranice
Ždár nad Sázavou
Čáslav
ČAFS Praha

termín
28.8.2017
28.8.2017
28.8.2017
28.8.2017
28.8.2017
28.8.2017

čas zahájení
9:30 hod.
10:00 hod.
10:00 hod.
10:00 hod.
10:00 hod.
9:30 hod.

termín
19.9.2017
19.9.2017
18.9.2017
21.9.2017
19.9.2017
20.9.2017

čas zahájení
9:00 hod.
9:30 hod.
10:00 hod.
9:30 hod.
9:30 hod.
9:30 hod.

kvalifikace
skupina
skupina A
skupina B
skupina C
skupina D
skupina E
skupina F

místo
Písek
Šumperk
Frýdek Místek
Havlíčkův Brod
Praha
Nespeky

Hlavní turnaj 2018 Ondrášovka Cupu - pohár mládeže FAČR:
sobota 9.6. a neděle 10.6. 2018 - Příbram - areál SK Spartak Příbram

4. Rozměry hřiště

• 36 m délka a 26 m šířka
• rozměry branky 5 x 2 m

5. Kategorie

• ročník: U8 - 2010

6. Přihlášky:
Do celého projektu byly uzavřené do konce června 2017.

7. Startovné:
0,- Kč

8. Prezence:
Týmy hrají na řádně vyplněnou soupisku v IS, kde každý hráč má přidělené ID FAČR!

9. Úrazové pojištění:
Účastníci turnaje Ondrášovka Cupu 2017 jsou pojištěni pojistkou proti úrazům dle smlouvy FAČR.

10. Bezpečnost účastníků:
Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu konání soutěže za bezpečnost a chování všech členů
výpravy.

Technická ustanovení
11. Materiální vybavení
Každému družstvu doporučujeme mít dvě sady dresů různé barvy s čísly (uvést na přihlášce) a vlastní
míče na rozcvičení. Nejsou povoleny kopačky s vyměnitelnými kolíky (FAČR). Hráči musí mít
chrániče holení. Při změně barvy dresů musí mít hráč stejné číslo jako na přihlášce (prvotním dresu).
Doporučená obuv - kopačky lisovky nebo tarfy.

12. Míče

• Nike č. 3 pro kategorie U8 - zajistí Komise mládeže FAČR

13. Rozhodčí
• FAČR – KFS

14. Protesty
Je možné podávat řediteli soutěže do 15 minut po skončení utkání s vkladem 500,- Kč, který v případě
zamítnutí protestu propadá pořadateli. Protest řeší soutěžní komise.

15. Startují

• kategorie U8 se hraje 4+1 a počet hráčů a trenérů na soupisku je 12 hráčů +2 trenéři

16. Pravidla
Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu FAČR a následných upřesnění:
délka a výška brankoviště
• délka brankoviště kde brankář může chytat rukou je 12 m (*pouze u kategorie U8)
• výška brankoviště kde brankář může chytat rukou je 9 m (*pouze u kategorie U8)
pokutový kop
• pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 7 m od branky
ofsajdové pravidlo
• ofsajdové pravidlo se nepoužívá
hrací doba
• v předkolech a kvalifikacích - U8 - 20 min
• v hlavním turnaji - U8 - 20 min
střídání hráčů
• v průběhu hry hokejovým způsobem, tzn. střídající hráč může nastoupit, až jeho spoluhráč opustí
plochu u své střídačky

rohy
• kopou se dle platných pravidel
auty
• vhazují se v místě, kde míč opustil hrací plochu
• vhazují se, rozehrávají nohou, výjezdem (hráč si může vybrat)
• gól neplatí přímo z autu, po vyjetí platí branka po přihrávce nebo až po třetím dotyku míče → hráč
je již normálně ve hře
• ve všech případech vlastní gól platí
přímé, nepřímé kopy:
• zeď je 3 metry od míče
Volný kop.
Všechny volné kopy na útočné polovině jsou přímé. Volné kopy na obranné polovině musí být
rozehrány přihrávkou, nikoliv nákopem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání
míče při překopnutí poloviny vzduchem. (snaha o rychlou rozehru a překvapení soupeře, zamezení
využívání „nakopávačů“ alespoň z velké vzdálenosti) Útočící hráč nesmí při provádění volných kopů
bránit brankaři v PÚ ve hře. (často se děje při hraním tzv. na teč, kdy rozehrávající kope na branku a
útočící jde clonit brankaři a tlačí se do něj)
hra brankáře
a. Brankář chytá ve vymezeném prostoru, který je označen (pokutové území).
b. Nesmí vyhodit ani vykopnout míč dál než po svou část poloviny hřiště (dopad míče rozhoduje).
V případě porušení tohoto pravidla získává míč tým soupeře a zahrává nepřímý kop z poloviny
hřiště.
c. Chytí-li brankář míč do rukou v brankovém území ze hry, smí si míč položit na zem a nohou
vykopnout nebo rozehrát i za svou část půlky hřiště, ovšem nesmí bez dotyku jiného hráče
zvednout míč do rukou, jinak je nařízený nepřímý kop. Platí, že vyhození rukou nebo vykopávání
z ruky pouze na vlastní polovině. V tomto případě může být brankář atakován, jakmile položí míč
na zem.
d. Malá domů lze zahrávat z jakéhokoli prostoru, tedy i v samotném pokutovém území (brankovišti)!!!
e. V případě, že míč skončí za brankovou čárou a dojde k rozehrání, brankař smí míč vykopnout,
vyhodit rukou pouze na své půlce hřiště rozumíme dopad míče
f. Pokud míč skončí na soupeřově polovině, zahrává se nepřímý kop proti týmu, který toto pravidlo
porušil.
g. Při otálení brankáře s rozehrou mu není odebrán míč, jen je povzbuzován k rozehře. (Jde o to, že
jsou někdy situace, kdy brankář opravdu nemá, nebo neví kam rozehrát a není důvod trestat ani
brankáře ani tým.) Pokud podle rozhodčího hráč úmyslně nereaguje a nehraje s míčem, může si
jej rozhodčí vyžádat a dát jej soupeři k rozehrávce nepřímého volného kopu na polovině.
h. Brankař si smí položit míč na zem a rozehrát i mimo svou vlastní polovinu, ovšem jak si míč položí
brankař na zem, smí jej soupeř atakovat ovšem za předpokladu, že byl v době položení si míče na
zem mimo brankové území (bere se celá šířka hrací plochy!!!).
vyloučení
• Žlutá karta - napomenutí, 2 ŽK ve stejném utkání
• Červená karta - při obdržení ČK hráč nehraje 1 utkání

17. Systém soutěže
předkola a kvalifikace

• hraje každý s každým
hlavní turnaj
• rozdělení v turnaji je do čtyři skupiny po 6 týmech, kde mužstva ve skupině hrají systémem každý
s každým
• hrací doba viz. bod 16
Mužstva umístěná po základní části na 1. a 2. místě jednotlivých skupin, hrají ZLATOU část turnaje,
kde se započítá výsledek s mužstvem, s kterým ze stejné skupiny postoupí do ZLATÉ části turnaje
(tedy skóre ze vzájemného utkání).

Mužstva umístěná po základní části na 3. a 4. místě jednotlivých skupin, hrají STŘÍBRNOU část
turnaje, kde se započítá výsledek s mužstvem, s který ze stejné skupiny postoupí do STŘÍBRNÉ části
turnaje (tedy skóre ze vzájemného utkání).
Mužstva umístěná po základní části na 5. a 6. místě jednotlivých skupin, hrají BRONZOVOU část
turnaje, kde se započítá výsledek s mužstvem, s kterým ze stejné skupiny postoupí do BRONZOVÉ
části turnaje (tedy skóre ze vzájemného utkání).
V těchto nadstavbových skupinách (Zlatá, Stříbrná a Bronzová) se hraje opět systémem každý
s každým, kde se rozhodne o celkovém pořadí turnaje.

Kritéria pro stanovení pořadí:
•
•
•
•
•
•
•
•

počet bodů (3 za vítězství, 1 za remízu 0 za prohru)
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 celé minitabulce,
rozdíl branek v celé minitabulce)
větší počet vstřelených branek z celé tabulky
rozdíl branek v celkovém skóre skupiny
střelba pokutových kopů (dle pravidel FAČR - 5 pokutových kopů - vzdálenost 7 m)

Kritéria pro stanovení celkového pořadí:
• v případě stejného počtu bodů (za umístění v hlavním turnaji) rozhoduje nejlepší umístění
týmů ve všech šesti kategoriích.

18. Ceny
• v předkolech obdrží první tři týmy poháry a všechny týmy dostanou diplom.
• v kvalifikačních turnajích obdrží všechny týmy poháry a diplomy.
• v hlavním turnaji obdrží první tři týmy medaile. Každý tým pak dostane pohár a diplom. Bude
vyhodnocen nejlepší střelec, nejlepší hráč a nejlepší brankář turnaje. Všechna družstva obdrží
věcné ceny od sponzorů turnaje.

19. Občerstvení
V restauraci v areálu sportoviště, která bude mít otevřeno po celou dobu turnaje. Pořadatel určí
předem časy na oběd pro jednotlivé týmy.

20. Upozornění
Nenastoupí-li mužstvo k utkání z jakéhokoliv důvodu, dojde ke kontumaci v poměru 3:0 ve prospěch
nastoupivšího mužstva.

