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P R O P O Z I C E 

 
TURNAJE V MALÉ  KOPANÉ  O  POHÁR  VEDOUCÍHO ÚO  

P ČR PŘEROV plk. JUDr. Martina LEBDUŠKY 2012. 
Přerov 27. dubna 2012 

 
ORGANIZAČNÍ VÝBOR 

 
Ředitel  turnaje : plk. Mgr. David KALINA    
Technický ředitel     :  kpt. Mgr. Marek NÁDVORNÍK  
Sportovní ředitel :  npor. Mgr. Pavel CHLÁPEK 
Hlavní pořadatel : nprap. Bc. Roman SUCHÁNEK 
 

 
ROZPIS 

 
Pořadatel :  Policejní sportovní klub Přerov ve spolupráci s IPA ÚS č. 206 Hranice. 
 
Místo : Tenisová hala Přerov. 
 
Datum : 27. dubna 2012 od 8,00 hod. 
 
Přihlášky : Je nutno zaslat na kontaktní adresu: Krajské ředitelství policie Olomouckého 

kraje, Obvodní oddělení Přerov Č. Drahlovského, nprap. Bc. Roman 
Suchánek, nejpozději do 20. dubna 2012, kde bude uveden kontakt na 
vedoucího mužstva. Turnaje se zúčastní 8 nejdříve přihlášených družstev ( z 
kapacitních důvodů )..  

 
 
Startovné :   Nebylo stanoveno. 
 
Informace : nprap. Bc. Roman Suchánek   

Mob.: 737 645 908 
  Sl.telefon : 974 778 677 

Fax. : služební - 974 778 658 
  
   
   
Doprava : Soutěžící použijí do místa konání a zpět vlastní dopravu. 
 

 IPA ÚS č. 206 Hranice 
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Ubytování : Pořadatel nezajišťuje. 
 
 
Strava + pitný režim :  Zajistí pořadatel turnaje.    
 
Pojištění :  Každý účastník turnaje si zajistí individuálně.  

 
Rozhodčí :  Dle delegace ČMFS. 
 
Prezentace : Dne 27. dubna 2012 v  7,30 hod. v areálu Tenisové haly v Přerově. Vedoucí 

družstva, zde předá soupisku hráčů, která musí obsahovat: Jméno, příjmení, 
rok narození a číslo dresu. První zápasy turnaje budou zahájeny v 8,00 hod. 

 
Losování + nasazení družstev do skupin proběhne dne 26. dubna 2012.  
 
 

TECHNICKÉ USTANOVENÍ 
 
Hraje se podle pravidel malé kopané, pořadatel si vyhrazuje modifikaci pravidel vyplývající  
z časového harmonogramu a typu fotbalového hřiště ( palubovka ). Hraje se na hrubý čas. 
Účastníci budou o úpravách informováni před zahájením turnaje. 
 
Další podmínky mistrovství:  
 

  družstva hrají v jednotných dresech s čísly, brankář dres odlišný 
 počet hráčů v poli je 4+1 na každé straně 
  obuv na palubovku (ne černá podrážka) 
  hrací systém:  2 skupiny ( A, B ) po 4 účastnících  
  z každé skupiny postupují první 2 družstva 
  semifinále hraje první ze skupiny A proti druhému se skupiny B a opačně. Vítězové 

těchto zápasů hrají finále, poražení hrají o 3. místo. ( v případě remízy se kopou        
3 pokutové kopy ) 

  hrací doba: v základních skupinách 2 x 10 min. 
  na soupisce může být uvedeno max. 10 hráčů.  
  z turnaje jsou vyloučení hráči 1. a 2. ligy 

 
 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 
Hodnocení :  mužstva na 1. - 4. místě obdrží poháry  a diplomy. Dále bude vyhlášen  
  nejlepší hráč, brankař a střelec turnaje. 
 
Protesty : Písemně sportovnímu řediteli mistrovství do 15 minut po ukončení zápasu 

s vkladem 500,- Kč.  
 
Poznámka :  Výklad pravidel, rozpisu a jeho případné změny přísluší výhradně sportovnímu 

řediteli turnaje. 
 
 
 
                                                                                            kpt. Mgr. Marek  Nádvorník 
                                                                                                 předseda PSK  Přerov 


