
14. Memoriál Bedřicha Chmelíka - turnaj starých gard 

 

Pořadatel:  FK Železný Brod, z.s. 

Termín: sobota 23.11.2019 

Vedení turnaje: Kletečka Jaroslav 

Začátek:  9.30 hodin 

Věková kategorie: muži nar. 1984 a starší 

Hrací plocha: UMT, branky 5 x 2 metry 

Hrací doba: 1 x 16 minut  

Počet hráčů: 1 + 6 v poli (není omezen počet hráčů v jednom týmu, střídání hokejově) 

Hrací systém:  Každý s každým 

O pořadí rozhoduje:  1. počet bodů (3-1-0) 

2. vzájemný zápas (pokud mají 2 týmy stejně bodů a vzájemný zápas skončí remízou, rozhodují 

body č. 3-5; pokud mají stejně bodů 3 a více týmů, rozhoduje minitabulka vzájemných výsledků 

pouze těchto mužstev, pokud ani ta nerozhodne platí dále body 3-5)  

3. rozdíl branek 

4. více vstřelených branek 

5. los 

Povinnosti týmů: včasný nástup k utkání 

PRAVIDLA HRY  

Hrací plocha – bude se hrát na dvou hřištích. Rozměr jednoho je 45x45m., povrch umělá tráva.  

Góly platí z celého hřiště, střelcem může být i brankář. Přímo z autového vhazování branka neplatí, míč musí alespoň 

jeden hráč tečovat. 

Standardní situace a fauly  – všechny kopy jsou přímé. (zeď musí stát ve vzdálenosti 5 metrů od míče). 

Penalta se rozehrává se z úrovně velkého vápna. 

Střídání „hokejovým způsobem“ před střídačkou svého týmu. V případě vyššího počtu hráčů na hřišti následuje 

vyloučení na 2 minuty, v případě vstřelení branky návrat vyloučeného do hry. 

Žlutá karta - vyloučení hráče na 2 min. (v případě vstřelení branky soupeřem se vyloučený hráč vrací do hry). Návrat 

vyloučeného povoluje rozhodčí. 

Červená karta – vyloučení hráče do konce zápasu bez možnosti návratu hráče.  

Pořadatelé turnaje si vyhrazují právo potrestat vyloučené hráče za hrubé nesportovní chování (rvačky, hrubé rážky apod.) 

vyloučit tyto hráče z celého turnaje.  

Malá domů  - se nesmí. (V případě, že brankář chytí spoluhráčovu přihrávku do ruky je nařízena penalta) 

„Ofsajd“ neplatí. 

Brankář – bude mít vyznačeno pokutové území. V případě, že se mimo brankoviště dotkne míče rukama nebo bude 

faulovat, následuje pokutový kop. Brankář zahajuje hru od branky výhozem z ruky, pokud si dá míč na zem umožní tím 

soupeři hrát. 

Rohové kopy se zahrávají normálně z rohu hřiště.  

Účastníci turnaje: 

1. FK Železný Brod, z.s     5. TJ Lázně Bělohrad 

2. SG Lučany      6.  SG Albrechtice  

3. SG Doubí       7. Čutálisti Železný Brod 

4. SG Bakov nad Jizerou     8. SG Rychnov u JBC 

 

 
 



 
Rozpis zápasů 

 
   HŘIŠTĚ    č.1     HŘIŠTĚ    č.2 

 
  9,30  Rychnov – Lučany    Albrechtice – Doubí  
 

       9,48  Ž. Brod – Bakov   Čutálisti ŽB – L. Bělohrad 

 
10,06  Doubí – Ž. Brod                       Rychnov – Albrechtice     
 
10,24  Bakov – Čutálisti ŽB   Lučany – L. Bělohrad   

 
10,42  Ž. Brod – Rychnov   L. Bělohrad – Bakov         
 
11,00  Čutálisti ŽB – Doubí    Albrechtice – Lučany    

 
11,18  L. Bělohrad – Ž. Brod    Čutálisti ŽB – Lučany   

 
11,36  Bakov – Albrechtice  Doubí – Rychnov     
 
 
11,55 – 12,30 obědová pauza 

 
 
12,30  Ž. Brod – Lučany    Doubí – Bakov 

 
12,48  Rychnov – L. Bělohrad    Čutálisti ŽB – Albrechtice  
 
13,06  Lučany – Bakov        L. Bělohrad – Doubí     
 
13,24  Ž. Brod – Albrechtice  Čutálisti ŽB –  Rychnov   

 
13,42  Lučany –  Doubí     Albrechtice – L. Bělohrad   

 
14,00   Rychnov – Bakov   Čutálisti ŽB – Ž. Brod     

 
 
14,25 Vyhlášení turnaje     

 
 


