
    

PROPOZICE POHÁRU MLÁDEŽE 2021/22 
V KATEGORII U13 

Všeobecná ustanovení 

1. Pořadatel 
Fotbalová asociace ČR 
www.planeocup.cz 

2. Hlavní koordinátor turnajů:                   
 
Pravoslav Novák – koordinátor turnajů 
telefon: +420 725 958 975 
e-mail: info@poharmladeze.cz  
 

3. Termíny a místa konání: 
Všechny termíny a místa konání jsou poznamenána v rozlosování celého projektu Poháru mládeže 
2021/22.   

Všechna předkola a kvalifikace Poháru mládeže 2021-22 zaštítí krajští GTM FAČR. 

 

GRASSROOTS TRENÉŘI MLÁDEŽE FAČR 2021-22 

Kraj Jméno Telefon e-mail 

PHA Luboš ZÁKOSTELSKÝ 604 875 827 zakostelsky@fotbal.cz 

STČ Milan KORMANÍK 724 112 661 kormanik@fotbal.cz 

JIČ Pavel PULEC 723 661 219 pulec@fotbal.cz 

PLZ Pavel HUDEČEK 731 452 995 hudecek@fotbal.cz 

KVA Ladislav BUDAY 731 125 149 buday@fotbal.cz 

ÚST Jan ŠTEFKO 606 683 407 stefko@fotbal.cz 

LBC Michal KOLČAVA 603 844 534 kolcava@fotbal.cz 

KHR Jan MÍL 603 522 967 mil@fotbal.cz 

PAR Jiří KOVÁRNÍK 778 000 072 kovarnik@fotbal.cz 

VYS Stanislav DUBEN 728 517 829 duben@fotbal.cz 

JIM Stanislav SCHWARZ 734 447 990 schwarz@fotbal.cz 

ZLN Petr ZAPLETAL 605 251 704 zapletal@fotbal.cz 

OLM Lukáš STAROBA 739 637 848 staroba@fotbal.cz 

MSL Radim ZAJÍC 739 067 134 zajic@fotbal.cz 

 

http://www.planeocup.cz/
mailto:info@poharmladeze.cz


Finálový turnaj Pohár mládeže 2022:  
sobota 30.4. a neděle 1.5. 2022 - Vysoké Mýto 

4. Rozměry hřiště 
• polovina velkého hřiště (minimální rozměr 50 x 43 m, maximální 72 x 50 m) 

• rozměry branky 5 x 2 m (opatřené sítěmi), branky musí být zajištěné proti samovolnému 
spadnutí. 

5. Kategorie                                
• ročník: U13 - 2009 + dívky ročníku 2008 

6. Přihlášky: 
Do celého projektu byly uzavřené 31.7. 2021. 
Do 31.8. 2021 je možné z I. předkola soutěže odstoupit.   
Odhlášení z II. předkol a kvalifikací bude řešit Řídící štáb turnaje (složení štábu), který rozhodne o 

výši pořádkové pokuty.  

7. Startovné: 
0,- Kč 

8. Prezence: 
Týmy hrají na řádně vyplněnou soupisku v IS, kde každý hráč má přidělené ID FAČR! 
Každý hráč doloží doklad o COVID požadovaný FAČR dle DK s názvem „Prohlášení o 
bezinfekčnosti COVID-19“ 

9. Úrazové pojištění: 
Účastníci turnaje Poháru mládeže 2021-22 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. 4 pro kategorie U13  

13. Rozhodčí                               
• FAČR - KFS - OFS 

14. Protesty 
Je možné podávat řediteli soutěže do 20 minut po skončení utkání s vkladem 1000,- Kč, který 
v případě zamítnutí protestu propadá pořadateli. Protest řeší turnajová komise (soutěžní komise). 

15. Startují 
• kategorie U13 se hraje 7+1 a počet hráčů a trenérů na soupisku je 16 hráčů +2 trenéři 

16. Pravidla 
Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu FAČR. viz. příloha pravidla fotbalu malých forem.  



hrací doba 

• v předkolech a kvalifikacích - U13 - 20 min 

• ve finálovém turnaji - U13 - 20 min 
Hrací doba se dodržuje dle výsledkové elektronické časomíry. 

                     
17. Systém soutěže 

předkola a kvalifikace 

• hraje každý s každým 

finálový turnaj 

• rozdělení v turnaji je do čtyř skupin 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 kterým 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 rozhoduje: 
- počet bodů ve vzájemných utkáních 
- lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkáních 
- větší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních 
- lepší brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině (Zlatá, Stříbrná Bronzová) 
- větší počet vstřelených branek ve skupině (Zlatá, Stříbrná, bronzová) 

Kritéria pro stanovení celkového pořadí: 

• v případě stejného počtu bodů (za umístění ve finálových turnajích) 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 první tři týmy poháry a všechny týmy dostanou diplom. 

• ve finálovém 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. Upozornění 
Nenastoupí-li mužstvo k utkání z jakéhokoliv důvodu, dojde ke kontumaci v poměru 3:0 ve prospěch 
nastoupivšího mužstva. 
 
Aktuálním propozicím je nadřazený manuál Covid-19 FAČR ze dne ????? 2021 a pokyny dle 
vládních usnesení ČR pro dané časové období. 
 
 

  



PŘÍLOHA: Zjednodušená pravidla malého fotbalu v ČR 

Základní pravidla a organizační ustanovení hry - mladší žáci 

Počet hráčů 

• 7+1 (sedm hráčů v poli, jeden brankář) 

Hřiště 

• minimálně 50x43 m, maximálně 72x50 m 

Branky 

• 2 m x 5 m (opatřené sítěmi)  

• branky musí být zajištěné proti samovolnému spadnutí 

Míč 

• velikost číslo 4, hmotnost: 290 - 390 g, obvod: 63-66 cm 

Rozehra od pomezní čáry 

• vhazováním rukama 

Malá domů 

• není povolena 

Kop od branky 

• přes půlku hřiště je bez dotyku země či hráče zakázán, první volná přihrávka v PÚ, brankář 

rozehrává míč pouze ze země  

Střídání hráčů 

Opakované, při přerušení, hráči opouští hřiště na straně, kde je lavička. Střídání hráčů nemusí být 

oznámeno rozhodčímu.  

Pokutový kop 

• se zahrává po přestupku v prostoru PÚ po rohového „praporky“ vyznačené barevnými metami 

• se rozehrává ze vzdálenosti 8 metrů od branky 

Po celé šíři PÚ platí pravidlo ofsajd. 

Pravidlo I: Velikost hřiště 

1. Hřiště má rozměry minimálně 50x43 m, maximálně 72x50 m. Hřiště je zmenšené o 2m od 

brankové čáry (pevných branek) směrem do hřiště pomocí met. Mety pro vyznačení PÚ a 

středové čáry jsou odlišné od met, vyznačující hřiště. 

2. PÚ může být vymezeno čárou, metami či kužely ve vzdálenosti okraje PÚ (viz obrázek), při čemž 

musí splňovat rozpětí vzdáleností 10 - 15 m od brankové čáry. 

3. V případě hry na více hřištích musí být od sebe hřiště minimálně ve vzdálenosti 2 metry. 

4. Rohy jsou vyznačené rohovými praporky dle pravidel fotbalu, ve vzdálenosti 16 m od branky. 

5. Pokutový kop se rozehrává ze vzdálenosti 8 metrů od branky. 

 

 

 

 

 

 



 

   

Pravidlo II: Hra brankáře, rozehra od brány 

1. Brankář nesmí chytat úmyslnou malou domů do ruky. V případě zahrání „malé domů“ se kope 

nepřímý volný kop z místa přestupku, minimální ve vzdálenosti 5,5 metru od branky. 

2. Brankář může chytat rukama po celé šíři pokutového území. 

3. Při kopu od brány, brankář rozehrává míč ze země. Rozehrou nohou nesmí překopnout půlku 

hřiště bez dotyku míče země či hráče.  

4. Rozehrává-li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout půlku hřiště. Nahraje-li 

brankář míč hráči, smí být soupeřem napadán v pokutovém území až po prvním doteku s míčem. 

Soupeř při rozehře od brány nemůže stát v PÚ. 

5. V případě překopnutí poloviny hřiště při kopu od brány z PÚ je nařízen nepřímý volný kop 

z poloviny hřiště. Stejné pravidlo pro rozehrání na vlastní polovině platí i v případě, že brankář 

chytí míč rukama ve hře. Vyhozením může přehodit polovinu hřiště. 

 

Pravidlo III: Standardní situace, střídání, ofsajd 

1. Vhazování se rozehrává vhozením rukama. Bránící hráč stojí nejméně 1m od rozehrávajícího 

hráče.  

2. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 8 metrů od branky. 

3. Střídání hráčů je opakované, při přerušení, hráči opouští hřiště na straně, kde je lavička. Střídání 

hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu. 

4. Rohové kopy se zahrávají ve vzdálenosti 16 metrů od branky.  

5. Pokutový kop se zahrává po přestupku v prostoru PÚ po rohové „praporky“ vyznačené metami. 

Při nedovoleném zákroku (jiném přestupku) v prostoru mezi rohem a postranní čárou se zahrává 

přímý volný kop. Nejsou-li rohy zkrácené, pokutový kop platí po celé šíři PÚ. 

6. Po celé šíři PÚ platí pravidlo ofsajd.  

 

Pravidlo IV: Rozhodčí, přestupek hráčů, diváci, výsledek 

1. V případě nepřítomnosti svazového rozhodčího může utkání odřídit rozhodčí - laik. 

2. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště, zůstávají v prostorách vymezených pro diváky. 

3. Zápis v IS může být vyplněn při nepřítomnosti svazového rozhodčího po skončení utkání. 

4. V případě surové hry či hrubého nesportovního chování má právo rozhodčí hráče v daném utkání 

vyloučit. Daný tým hráče vystřídá jiným hráčem a hraje ve stejném počtu.  


