
 
 
 
 

Moravskoslezský krajský fotbalový svaz – Komise mládeže  
Nám. Sv. Čecha 10, 702 00  Ostrava 

vyřizuje PTM pro MS KFS – Mgr. Radim Zajíc, tel.: 739 067 134 

P R O P O Z I C E 
halový turnaj výběrů OFS a MěFS U-12 (nar. 1.1.2001 a ml.) v rámci MS KFS 

 Opava -  28.1. 2013 
 
A. VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 
 

1. Název akce: 
meziokresní halový turnaj výběrů OFS a MěFS žáků U-12 v rámci MS KFS  

 
2. Pořadatel: 

z pověření VV MS KFS – KM MS KFS a OFS Opava 
  

3. Termín a místo: 
- pondělí 28.1.2013 od 08,30 hod.  ve sportovní hale v Opavě  

 
4. Startují:  

- žáci narození 01.01.2001 a ml. 
- turnaj je určen pro talentované žáky OFS bez chlapců mužstev hrajících ŽL!!! 
- za každý výběr OFS může startovat maximálně 5 hráčů z jednoho klubu !!! 
- u hráčů, kteří mají střídavý start v klubu, který hraje žákovskou soutěž 

SpSM, je rozhodující soutěž, kterou hraje mateřský oddíl 
- vedoucí družstev  jsou před zahájením turnaje povinní předložit soupisku 

nominovaných hráčů, vč. platných registračních průkazů 
- vzhledem k právě probíhající výměně registračních průkazů může hráč 

nastoupit v turnaji i po předložení průkazu zdravotní pojišťovny  
- uvedená čísla na dresech musí hráči dodržovat po celou dobu turnaje 
 

5. Účastníci: 
- výběry žáků OFS Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Bruntál 
      a MěFS Ostrava  
- jedno družstvo tvoří 16 osob z toho maximálně 14 hráčů + 2 osoby real. týmu 

 
6. Náklady: 

a) MS KFS hradí: 
- odměny rozhodčím  
- pitný režim pro družstva 
- ceny pro všechny družstva a diplomy pro všechny výběry 
- pronájem sportovní haly (max. 5.000,-Kč)  
- ceny a diplomy pro družstvo, které vstřelí v turnaji nejvíce branek, dále  

pro nejlepšího brankáře, hráče a střelce 
- stravu pro účastníky v hodnotě max. 20,-Kč/osoba 
- jednoho pořadatele (300,-Kč), časomíru (300,-Kč), zdravotníka (500,-Kč) 

 



b) zúčastněné OFS a MěFS hradí svým výběrům: 
- dopravu do místa turnaje a zpět 
- v případě objednávky obědů pro výpravu OFS či MěFS (Rrestaurace Oliver přímo 

v hale) se obraťte na: paní Hrubcová  tel: 607 742 604. 
  

7. Povinnosti pořádajícího OFS: 
- zajistit halu pro turnaj včetně šaten s označením jednotlivých účastníků 
- zajistit 2 přenosné branky o rozměrech 5 x 2m 
- zajistit 1 pořadatele, 1 osobu na obsluhu časomíry, 1 kvalifikovaného zdravotníka 

       8.  Rozhodčí: 
- deleguje  OFS Opava (celkem 3) – fixní odměna 400,-Kč (v případě rozhodčích 

pískajících soutěže OFS) nebo 600,-Kč (v případě rozhodčích pískajících krajské 
soutěže)/rozhodčí + oběd 

 
B. TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  
 

1. Předpis 
- hraje se podle pravidel halové sezóny FAČR (viz RS-ŘK FAČR pro M 2012/2013, 

str. 153, příloha č. 5), počet hráčů na hřišti 4 + 1. 
2. Systém turnaje a hrací doba: 

- každý s každým 1 x 25 minut.  
 

3. Střídání hráčů: 
- opakované střídání povoleno 

 
4. Hodnocení turnaje: 

Pořadí družstev nebude vyhlašováno. Odměněno bude družstvo, které v turnaji vstřelí 
nejvíce branek, v případě, že stejného počtu branek dosáhne více družstev, bude dále 
rozhodovat rozdíl branek z celého turnaje, vzájemné utkání, počet bodů získaných 
v turnaji. 

 
5. Disciplinární opatření: 

- napomenutí ŽK znamená vyloučení na 2 minuty, ŽK z jednotlivých zápasů  
  se hráčům nesčítají 
- ČK znamená vyloučení na 3 minuty - vyloučený hráč však již do konce daného    
  utkání  nesmí nastoupit                               

 
6. Ceny: 

– všechny výběry OFS a MěFS obdrží pohár 
– družstvo s největším počtem vstřelených branek obdrží pohár a medaile 
– všechny zúčastněné výběry obdrží diplom 
– nejlepší hráč, brankář a střelec obdrží věcnou cenu a diplom 
– MS KFS zajistí sladké odměny pro všechny účastníky. 

 
7. Výstroj:  

– každé družstvo musí mít k dispozici 2 sady dresů odlišné barvy 
– chrániče holení jsou povinné !!! 
-    sálová obuv se světlou podrážkou                             

   Mgr. Radim Zajíc, v.r.  
 



                                          
    

  
 
 

 
 

TURNAJ VÝBĚRŮ OFS a MěFS U-12  OPAVA  28.1. 2013 
 
 
 
  1.   8.30  OPAVA  : NOVÝ JIČÍN   
   
  2.   8.55  KARVINÁ  : BRUNTÁL  
 
  3.   9.20  FRÝDEK-MÍSTEK : OSTRAVA    
 
  4.   9.45  OPAVA  : KARVINÁ    
 
  5. 10.10  NOVÝ JIČÍN : OSTRAVA    
 
  6. 10.35  BRUNTÁL  : FRÝDEK – MÍSTEK   
 
  7. 11.00  KARVINÁ  : NOVÝ JIČÍN   
 
  8. 11.25  FRÝDEK-MÍSTEK : OPAVA    
 
  9. 11.50  OSTRAVA  : BRUNTÁL  
 
10. 12.15  FRÝDEK-MÍSTEK : KARVINÁ    
 
11. 12.40  NOVÝ JIČÍN : BRUNTÁL   
 
12. 13.05  OPAVA  : OSTRAVA    
 
13. 13.30  FRÝDEK-MÍSTEK : NOVÝ JIČÍN    
 
14. 13.55  OSTRAVA  : KARVINÁ  
 
15. 14.20  BRUNTÁL  : OPAVA   
 


