PRAVIDLA FOTBALOVÉHO TURNAJE

"Blachotrapez CUP"
§1
ORGANIZÁTOR
1.
2.
3.
4.

Organizátorem Turnaje „Blachotrapez CUP“ (dále len „Turnaj “) je společnost Blachotrapez s.r.o.
IČO: 02632772, se sídlem společnosti Šmolovy 254, 580 01 Havlíčkův Brod.
Fotbalový TURNAJ se hraje na základě fotbalových pravidel, v souladu s pravidly Českého
fotbalového svazu.
Blachotrapez CUP se koná v termínech uvedených v oficiálním rozpise turnajů, který sestavuje a
zveřejňuje Blachotrapez spol. s r.o. na webové stránce projektu www.chcemepomahat.cz.
Harmonogram je neoddělitelnou součástí těchto pravidel. Blachotrapez si vyhrazuje právo kdykoli
aktualizovat, doplnit nebo změnit rozpis v závislosti na okolnostech, počty týmů, výskyt mimořádných
nebo nepředvídatelných situací jako zásah vyšší moci, živelné pohromy, válka, epidemické ohrožení.
Aktualizace, doplnění nebo změny rozpisu budou zveřejněny na www.chcemepomahat.cz.
§2
ÚČEL TURNAJE

Cílem turnaje je:
1.
2.
3.

Propagace fotbalu mezi dětmi, principy Fair Play, výchova sportem, formování zdravého životního stylu a
aktivizace místních sportovních komunit.
Složení týmů – smíšené týmy chlapců a dívek.
Turnaj se hraje ve věkové kategorii: U-10: ročník 2012 a 2013

§3
DEFINICE

1.

Pro tyto nařízení jsou platné tyto definice:

a) Sportovní klub – klub zúčastňující se Turnaje
b) Vzdělávací a sportovní subjekt – vykonávající činnost v oblasti sportu, rekreace a vzdělávání.
c) Pravidla hry – vycházející z platných pravidel FAČR.
2.
3.

Pravidla hry na Turnaji – pro aktuální ročník Turnaje.
Definice entit:
a) Sportovní klub
b) Ostatní – subjekty vykonávající sportovní a vzdělávací aktivity
§4

FORMÁT TURNAJE

1.

Turnaje se mohou zúčastnit týmy zastupující tyto subjekty:
a) Sportovní klub
b) Ostatní – subjekty vykonávající sportovní a vzdělávací aktivity

2.

Tyto pravidla platí v průběhu všech etap Turnaje. Turnaj se bude hrát dle následujícího schématu:
a) Regionální kola
b) Státní finále

3.
4.
5.
6.
7.

O rozpisu turnajů v daném regionu rozhoduje oblastní koordinátor regionálního turnaje.
Turnaj na regionální úrovni řídí pověřené fotbalové kluby nebo koordinátoři.
Státní finále řídí pověřený fotbalový klub.
Do státního finále postoupí 5 vítězných týmů z regionálních kol a pořadatelský domácí tým.
Každý účastník Turnaje musí být žákem základní školy nebo gymnázia. Soutěže se mohou zúčastnit
týmy složené z hráčů:
Kategorie U-10 - Narození od 1.1.2012 do 31.12.2013

8. Nahlášený tým se musí skládat z min. 6 a max. 10 hráčů (chlapci i dívky) spadající do kategorie U-10.
9. Přihlásit se a také zúčastnit se Turnaje můžou i smíchané týmy chlapců a dívek.
10. Pravidla umožňují doplnit složení týmu tak, že min. 5 hráčů bude narozených v r. 2012, a mladší
doplní až do max. počtu hráčů.
§5
ROZVRH A POŽADAVKY
1.
2.
3.
4.

Registrace týmů na účast na Turnaji probíhá na základě vyplnění a odeslání přihlášky dostupné na
www.chcemepomahat.cz do datumu uvedeného v Rozpisu.
Koordinátor zabezpečí osobu na kontaktování, poskytování a získávání informací o přihláškách do
Turnaje. Úplná přihláška týmu probíhá až po registraci prostřednictvím formuláře v souladu s §5, bod 1.
Trenéři a koordinátoři souhlasí se zveřejněním svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, tel. číslo a
e-mail adresy) pro organizační účely Turnaje.
Po přihlášení mužstva na Turnaj musí trenér potvrdit účast registrací hráčů e-mailem na:
Chomutov

gtm.ofs.cv@seznam.cz

1 HK Olomouc tomasdutszak@seznam.cz
Okrouhlice
5.
6.
7.

Tuma7@seznam.cz

Regionální kola se budou konat v termínu uvedeném v rozpisu.
Státní finále se uskuteční v termínu dle rozpisu v Havlíčkově Brodě.
Harmonogram finále bude určen na základě potvrzení postupujících týmů a zveřejněný na webu
www.chcemepomahat.cz
8. Trenér každého přihlášeného týmu je zodpovědný za sledovaní informací o datumech každé fáze
turnaje.
9. Tým, který se zúčastní Turnaje a každý jeho člen by měl být pojištění proti škodám způsobeným
následkem nehod vůči lidem, kteří sportují. Koordinátor má právo tuto skutečnost ověřit a požádat
trenéra, aby předložil dokument o pojištění.
10. Podmínkou účasti v soutěži je předložit seznam hráčů s možností ověřit identitu.
11. Podmínkou účastí hráče na zápas je mít platné členství ve FAČR

13. Hráč přihlášený do turnaje může reprezentovat jen jeden tým ve všech fázích Turnaje.
14. Z každého klubu mohou být do Turnaje registrovány max. 2 týmy.
§6
REGISTRACE TÝMŮ
1.
2.
3.

Přihlášky na Turnaj může podat trenér zastupující subjekty uvedené v § 4 bod 1, který vyplní přihlášku
ve lhůtě uvedené v §5 bod 1.
Registrace soupisky hráčů a případné je možné provádět do konce předcházejícího dne prvních zápasů
daného týmu na Turnaji. Její změny písemnou formou do zahájení daného Turnaje.
Pro účast na turnaji je nutné poskytnout koordinátorovi turnaje před začátkem regionálního kola
následující dokumenty:
Registrační formulář spolu se seznamem hráčů, kteří mají platné členství ve FAČR.

4.
5.
6.
7.
8.

Nepředložení registračního průkazu před začátkem Turnaje neumožní družstvu ani hráči zúčastnit se
Turnaje.
Od trenérů, kteří se zúčastní finálového Turnaje se vyžaduje, aby potvrdili účast týmu koordinátorovi
do datumu uvedeného v rozpisu.
V případě, že tým odstoupí z účasti ve finále, právo hrát získá tým, který se umístil na dalším místě ve
výsledkové listině v daném regionálním kole.
Týmy umístěné na 1. – 5. místě regionálního kola jsou povinné potvrdit účast na státním finále do
třech pracovních dní po jeho skončení zasláním e-mailu na adresu marketing@blachotrapez.cz
Pro státní finále musí tým poskytnout novou aktuální přihlášku se seznamem hráčů.
§7
BODOVÁNÍ

1.

Bodování:
a) Vítězství
3 body
b) Remíza
1 bod
c) Prohra
0 bodů
2. V každé fázi Turnaje je pořadí v tabulce určené počtem získaných bodů.
3. V případě dosažení stejného počtu bodů dvěma, čí více týmy se o umístění rozhodne v tomto pořadí:
a) Počet bodů získaných ve společných zápasech
b) Příznivější rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými góly.
c) Větší počet výher ve skupině.
d) Menší počet proher ve skupině.
4. V případě nutnosti porovnání bilance týmů při postupu do vyřazovací fáze se vytvoří dodatková
tabulka, která rozhodne o pořadí:
a) Počet bodů získaných v zápasech ve skupině
b) Příznivější gólový rozdíl
c) Větší počet vstřelených gólů
d) Větší počet výher
e) Menší počet proher
f) Los
g) V případě nutnosti porovnání bilance družstev na stejném místě ve skupinách s různým počtem
družstev, pro účely tvorby tabulky uvedené v §7 bod 6 se družstvům ze skupin s vícero
družstvy odpočítávají zápasy hrané s posledním týmem ze skupiny.
§8
DISKVALIFIKACE Z TURNAJE

Tým, který nedodrží ustanovení těchto pravidel bude na základě rozhodnutí základní části vyloučen z Turnaje.
V tomto případě budou zápasy tohoto týmu kontumovány poměr 3:0 ve prospěch soupeře. Důvodem vyloučení
může být i hrubé nesportovní chování hráče nebo trenéra či jiné osoby související s týmem.
§9
PRAVIDLÁ HRY V TURNAJI
1.

Herní prostor
a) Povrch hřiště: zápasy se mohou hrát na travnatých hřištích i na hřištích s umělým povrchem.
b) Rozměry hřiště: min 35x20m, max 40x25m
c) Značení hřiště: Hrací pole může být označeno plnými, přerušovanými čárami nebo pomocí
plochých kuželů.
d) Rozměr branek: šířka 5m, výška 2m
e) Míče: velikost 4

2.

Složení týmů
a) Počet hráčů
Minimálně 6, maximálně 10 hráčů
- max dva dospělí (opatrovníci), včetně trenéra.
Složení týmů musí být v souladu s § 4 ods.10
b) Zápasů se zúčastní dvě družstva s počtem hráčů 4+1 (4 v poli + 1 brankař)
c) Min. počet hráčů každého družstva na hřišti pro začátek a pokračování Turnaje: 4 hráči.
d) V průběhu hry dochází ke střídání na vlastní polovině hřiště při středové čáře.

3.

Oblečení hráčů
a) Hráči se musí zúčastnit hry v dresech, které je odliší od soupeřícího mužstva. V průběhu
státního finále musí mít soutěžní týmy čísla v souladu s předpisy jsou povinni používat stejná
čísla v průběhu celého státního finále.
b) Hráči mohou hrát zápasy ve fotbalové obuvi (kopačky, turfy). Je zakázáno používat kopačky
se hřeby.

4.

Rozhodčí
V průběhu zápasu je delegován jeden hlavní rozhodčí. Zápasy mohou rozhodovat dva rozhodčí na
základě rozhodnutí koordinátora turnaje. Rozhodčí je do zápasu nominován koordinátorem a musí mít
náležité znalosti o pravidlech.

5.

Délka zápasu
a) Délka je 2x7 minut s max 1minutovou přestávkou na výměnu stran.
b) Přestávka mezi zápasy není delší jako 5 min.

6.

Začátek hry
Hra začíná ze středu hrací plochy přihrávkou hráči na hřišti. Není možné střelit gól z rozehrávky míče
ze středového bodu.

7.

Míč ve hře a mimo hru
V případě, že míč opustí hrací plochu, považuje se za míč mimo hru. Rozhodčí určí následující
rozehrávku.

8.

Ukončení hry
Po uplynutí časového limitu rozhodčí ukončí hru. Rozhodčí může nechat dohrát útočnou akci.

9.

Tresty a pochvaly
Uplatňují se tyto disciplinární tresty a možné pochvaly:
a) Žlutá karta
b) Červená karta
c) Zelená karta – může být udělená rozhodčím, organizátorem nebo vedoucím soupeřova týmu na
základě chování hráče Fair-play stylem.

10. Trestné kopy
a. Všechny volné kopy na vlastní polovině jsou nepřímé kopy.
b. Volné kopy na soupeřově polovině jsou přímé nebo nepřímé dle pokynu rozhodčího.
c. Před rozehráním musí být všichni soupeři vzdálení minimálně 5 metrů od míče.
11. Pokutový kop
a. Pokutový kop se zahrává z dálky 9 metrů z pomyslné čáry od soupeřovi branky.
b. Ostatní hráči, než hráč vykonávající pokutový kop musí být min. 5metrů od míče.
12. Vhazování
a.
b.

c.

Jak míč opustí hrací plochu po stranách hřiště, vhazování probíhá klasickým způsobem. Vhazuje
soupeřící tým hráče, který se jako poslední dotknul míče.
Jak míč opustí prostor za brankovou čárou
a) Prostor brány - GÓL
b) Mimo prostor brány – ROH nebo ODKOP OD BRÁNY,
Rozehrává kterýkoliv hráč týmu.
Soupeři musí být alespoň 3 metry od míče.

13. Rozehrání brankáře
a. Odkop od brány vykonává nohou hráči na hrací ploše. Rozehrává se ve vzdálenosti 2 m od branky.
b. Soupeři musí zůstat mimo území rozehrávky ve vzdálenosti min. 5 m.
c. Při vhazování míče z rukou brankáře nesmí míč přejít přes polovinu hřiště bez předešlého dotyku se
zemí nebo s hráčem. V opačném případě rozhodčí přeruší hru a soupeřovu týmu umožní zahrát
nepřímí volný kop ze středu hřiště.
14. Ostatní pravidla
a. Trenér a střídající hráči týmu se mohou pohybovat jen ve vlastní technické zóně.
b. Pro všechny ostatní body platí aktuální fotbalová pravidla.
§ 10
OCENĚNÍ
Regionální kolo:
1.
2.
3.
4.
5.

Každý zúčastněný hráč dostane pamětní medaili a věcné ceny
Týmy umístěné na 1.-5. místě získávají přímý postup do státního finále.
Z každého týmu bude vybrán jeden hráč, který dostane pohár za nejlepšího hráče týmu. O ocenění
rozhodne trenér týmu.
Individuální cena pro nejlepšího střelce turnaje a pro brankáře turnaje.
V případě, že více hráčů dosáhne na stejný nejvyšší počet gólů, cenu obdrží hráč z nejvýše umístěného
týmu. Stejně brankáři se stejným počtem inkasovaných gólů.

Státní finále:
1.
2.
3.
4.
5.

Každý zúčastněný tým dostane pamětní plaketu a každý ze zúčastněných hráčů i věcné ceny.
Vítězný tým získá pohár Blachotrapez, pohár pro vítěze turnaje, zlaté medaile, kompletní fotbalové
dresy v klubových barvách a s názvem klubu a logem sponzora Blachotrapez a sportovní vybavení
v celkové hodnotě 12.500 Kč.
Tým na 2. místě získá pohár pro finalistu turnaje, stříbrné medaile, kompletní fotbalové dresy
v klubových barvách a s názvem klubu a logem sponzora Blachotrapez a sportovní vybavení v celkové
hodnotě 7.500 Kč.
Tým na 3. místě získá pohár pro finalistu turnaje, stříbrné medaile, kompletní fotbalové dresy
v klubových barvách a s názvem klubu a logem sponzora Blachotrapez a sportovní vybavení v celkové
hodnotě 5.000 Kč.
Každý ze zúčastněných hráčů týmů na 4.-16. místě dostane pamětní medaily.

6.
7.
8.
9.

Z každého týmu bude vybrán jeden hráč, který dostane pohár za nejlepšího hráče týmu. O ocenění
rozhodne trenér týmu.
Individuální cena pro nejlepšího střelce turnaje a pro brankáře turnaje. Dále cena pro nejužitečnějšího
hráče celého turnaje (výběr trenérů ze všech týmů).
V případě, že více hráčů dosáhne na stejný nejvyšší počet gólů, cenu obdrží hráč z nejvýše umístěného
týmu. Stejně brankáři se stejným počtem inkasovaných gólů.
Hlavní cenou pro vítěze Turnaje v kategorii U-10 budou vstupenky na zápas České reprezentace ve
skupinové fázi Ligy národů 2022/2023 (pravděpodobně v roce 2023).
§ 12
PROTESTY

1.
2.
3.
4.
5.

Všechny protesty na jednotlivých úrovních posoudí koordinátor Turnaje na dané úrovni Turnaje.
Do úvahy budou brány jen v případě, že budou předloženy písemně, před nebo v průběhu zápasu
dotknutých týmů.
Na protesty podané po skončení zápasu se nebude přihlížet.
Protest je nutné podat do rukou koordinátora turnaje nebo příslušnému rozhodčímu.
Ověření hráčů (věk) ze strany Trenéra jiného družstva může probíhat u koordinátora Turnaje jen
v průběhu skupinové fáze Turnaje.
§ 13
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obeznámení se zpracováním osobních údajů a informování o vyhotovování obrazových snímků, obrazových
nebo zvukový záznamů. Organizátor – Blachotrapez spol. s r. o. IČO 02632772, v souvislosti s prováděním
požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES
(obecné nařízení o ochraně údajů „GDPR“).
Zájmem organizátora je evidence účastníků projektu „Blachotrapez Cup 2022“, sbírání statistických údajů,
zabezpečování dodržování pravidel projektu a zveřejnění výsledků a statistik na webových stránkách turnaje
v tiskových a elektronických médiích za účelem podpory a propagace projektu „Blachotrapez Cup“.
Organizátor si Vás dovoluje informovat, že v průběhu konání turnaje dojde k zaznamenávání průběhu na
audiovizuální techniku. Osobní údaje zúčastněných osob ve formě obrazových snímků, obrazových, zvukových
záznamů bude organizátor zpracovávat za účelem propagace Turnaje a deklarování jeho průběhu v souladu s čl.
6 ods. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice
95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů „GDPR“). Pořízené záznamy budou zveřejněny na webových
stránkách organizátora – www.blachotrapez.cz, www.chcemepomaht.cz, popř. na jiných tiskových nebo
elektronických médiích a budou uchovávány po dobu 3 let. Dotknutá osoba má ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR
právo kdykoli napadnout zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu organizátora.
Osobní údaje Vašeho dítěte/svěřence budeme zpracovávat po dobu jeho účasti na Turnaji a po jeho ukončení:
-

Do odvolání souhlasu se zpracováním údajů na reklamní, propagační, marketingové a komerční účely
Blachotrapez

V ostatních případech, archivní účely ve veřejném zájmu, budou údaje zpracovávány průběžně (např. složení
vítězného týmu).
1.

Při zpracovávání údajů vašeho dítěte máte právo na:
a. Přístup k obsahu vašich údajů
b. Opravu údajů
c. Vymazání údajů
d. Omezení zpracování
e. Přenos údajů

f.
g.

2.
3.

Vznesení námitek
Podání stížnosti předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů, jak zpracování osobních údajů
porušuje GDPR.
Poskytnutí osobních údajů Vašeho dítěte/svěřence je dobrovolné, ale nevyhnutelné pro účast v Turnaji
Osobní údaje Vašeho dítěte/svěřence nebudeme přenášet do třetích zemí, tj. mimo Evropský
hospodářský prostor.
§ 14
DALŠÍ USTANOVENÍ

1.
2.

Výklad těchto pravidel je v kompetenci společnosti Blachotrapez spol. s r. o.
Organizátor si vyhrazuje právu na změnu pravidel.

