
 Akademie FC BANÍK OSTRAVA z. s. 
 Bukovanského 4/1028, 710 00 Slezská Ostrava 

 Propozice 
 6. ročník 

 Mezinárodní turnaj mladších žáků U-12  (ročník 2011) 

 „BANÍK CUP“ 
 Patron turnaje  ? 

 Pořadatel  Akademie FC Baník Ostrava, z.s. Bukovanského 4, 710 00 Slezská Ostrava, 
 IČ: 02214270 

 Datum turnaje  17.6.-18.6. 2023  (sobota – neděle) 

 Místo turnaje  skupina A - Areál ZŠ J.Šoupala, umělá i přírodní tráva, ul. J.Šoupala 1609/6, 
 Ostrava -   Poruba 

 skupina B -  Areál Vista, umělá i přírodní tráva, ul. Plzeňská 2621/2,Ostrava-JIH 

 skupina C + D - areál Bazaly, umělá i přírodní tráva, ul.Bukovanského 1028/4, 
 Slezská Ostrava 

 Startovné  2500,-  Kč. (ubytování – 2 noci + strava  – plná penze od páteční večeře + pitný 
 režim 

 nebo 

 2000,-  Kč (ubytování – 1 noc + strava – plná penze  od sobotního oběda + 
 pitný režim) 
 nebo 
 1000,-kč.  (oběd – sobota, neděle + pitný režim) 

 Startují  Žáci narození po  1. 1. 2011  a mladší. Turnaje  se účastní mužstvo tvořící 
 20  osob (16 hráčů a 4 osoby v realizačním týmu trenér,  vedoucí mužstva, 
 řidič). 
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 Herní systém  Doba hry – ve skupinách  2 x 15  min., play – off  2 x 20  min., 
 hraje se 7 + 1. 
 4 skupiny po 6 týmech. Družstva ve skupině na 1.-4. místě postupují do play – 
 off o 1.-16. místo, družstva na 5. a 6. místě hrají o 17.-24. Místo. 
 Sobota: skupiny A ,B, C, D  10:00 – 15:00. 

 18:00 zápas  TRENÉŘI BC 2023 - STARÁ GARDA FC BANÍK  OSTRAVA  - areál 
 Vista 

 Neděle: play – off  o 1.-16. místo 08:20 – 16:30, 

 play – off o 17.-24. místo 08:30 - 14:00 

 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ HRY: 

 Počet hráčů:  7+1 (sedm hráčů v poli, jeden brankář)  , minimální počet je 6 hráčů. 

 Hřiště:  Rozměry minimálně 50x43 m, maximálně 72x50  m 

 Branky:  2m x 5m 

 Hrací doba:  skupina 2x15 min., 5 min. přestávka, play  - off 2x20 min., 5 minut přestávka 

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

 PRAVIDLO I:  VELIKOST HŘIŠTĚ 1. Hřiště má rozměry minimálně  50x43 m., maximálně 72x50 m. Hřiště 
 je zmenšené o 2 m 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 vzdálenos� okraje PÚ (viz obrázek), při čemž musí splňovat rozpě� vzdálenos� 10 
 -15 m od brankové čáry. 3. V případě hry na více hřiš�ch musí být od sebe hřiště minimálně ve 
 vzdálenos� 2 metry. 4. Rohy jsou vyznačené metami, ve vzdálenos� 16 m od branky. 5. Pokutový kop 
 se zahrává ze vzdálenos� 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 
 vzdálenos� 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 překopnu� 
 poloviny hřiště při kopu od brány z PÚ je nařízen nepřímý volný kop z poloviny hřiště. Stejné pravidlo 
 pro rozehrání na vlastní polovině pla� i v případě, že brankář chy� míč rukama ve hře. Vyhozením 
 může přehodit polovinu hřiště. 
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 PRAVIDLO III:  STANDARDNÍ SITUACE, STŘÍDÁNÍ 1. Vhazování se rozehrává vhozením rukama. Bránící 
 hráč stojí nejméně 1m od rozehrávajícího hráče. 2. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenos� 8 metrů od 
 branky. 3. Střídání hráčů je opakované, při přerušení, hráči opouš� hřiště na straně, kde je lavička. 
 Střídání hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu. 4. Rohové kopy se zahrávají ve vzdálenos� 16 
 metrů od branky. 5. Pokutový kop se zahrává po faulu v prostoru PÚ po rohové „praporky“ vyznačené 
 metami. Při nedovoleném zákroku v prostoru mezi rohem a postranní čárou se zahrává přímý volný 
 kop. Nejsou-li rohy zkrácené, pokutový kop pla� po celé šíři PÚ. 6. V PÚ pla� pravidlo ofsajd. 

 Hodnocení turnaje  vítězství - 3 body, remíza - 1 bod, prohra - 0 bodů. 

 V případě rovnos� bodů rozhoduje: 

 1.  Celkové dosažené skóre. 
 2.  Počet vstřelených branek. 
 3.  Vzájemný zápas 

 V play - off při remíze rozhodují pokutové kopy, 3 hráči na každé straně, popř. 
 do rozhodnu�. 


