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Pořadatel:  SAMSONOVA tour s.r.o.; IČ: 08962952 

Zastoupená: Samson Jaroslav  

mobil: +420 774 179 278; email: samsonovatour@email.cz 

Partner turnaje: AUTODÍLY MICHALČÍK s.r.o., Pekařská 1638/79, Opava - 

Kateřinky 

 

Termín: 9. 7. 2021 – 1. 8. 2021 

Kategorie: Muži 

Počet týmů: 5 

Pravidla: Hraje se podle platných pravidel FOTBALOVÉ ASOCIACE ČR (střídat 

může během utkání 7 hráčů, plus brankař, k těmto střídáním může tým využit pro 

své potřeby 4 x přerušení hry + brankář)  

Startující hráči: Kmenoví hráči jednotlivých oddílů, za které mohou nastoupit 

v jednotlivých utkáních 4 hostující hráči (tito hráči nemohu během poháru nastoupit 

vice než v jednom týmu a musí být členem FAČR) 

Rozhodčí: Utkání budou rozhodovat 3 delegovaní rozhodčí, kteří budou mít 60‘ před 

utkáním k dispozici tištěný „ZÁPIS O UTKÁNÍ„. V případě porušení ustanovení o 

startujících hráčích mají povinnost hráče nepřipustit k utkání. 
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Startující týmy: 

• Kobeřice                                                    

• Oldřišov                                          

• Bolatice       

• Velké Hoštice 

• Strahovice                                                                                   

V případě remízy po skončení základní hrací doby se kope 5 pokutových kopů. Pokud 

nebude rozhodnuto, pokračuje se v pokutových kopech dále – střídavě, až do 

rozhodnutí.  

V této situaci pokutové kopy provádí pouze jeden určený hráč z každého mužstva, 

 

Bodové hodnocení 

a) Vítězství v základní hrací době 3 body 

b) Vítězství po pokutových kopech 2 body 

c) Poražený po pokutových kopech 1 bod. 

d) Poražený v základní hrací době 0 bodů      

 

O pořadí rozhoduje  

a) Počet bodů  

b) Vyšší rozdíl branek  

c) Vyšší počet vstřelených branek 

d) Bilance ze vzájemných utkání 

e) Los 

 

Ceny: putovní pohár  

a) 1. místo: pohár, 20 medailí, sud 50 L piva „RADEGAST“ 

b) 2. místo: pohár, 20 medailí, sud 30 L piva „ RADEGAST“ 

c) 3. místo: pohár, 20 medailí, sud 15 L piva „ RADEGAST“  

 

Nejlepší střelec: dárkový poukaz v hodnotě 1. 000 Kč na nákup sportovního 

oblečení 

Nejlepší brankář: dárkový poukaz v hodnotě 1. 000 Kč na nákup sportovního 

oblečení  

 

 

 



 

Vstupné na jednotlivá utkání: 30 Kč , ženy a děti do 15 let zdarma 

 

5 Kč z každého prodaného zpravodaje půjde na charitativní účely, letos dle 

dohody přispějeme  na Matěje Žídka z SK Moravan Oldřišov, který nedávno 

zásluhou ničivého požáru přišel o střechu nad hlavou. 

Zpravodaje v celkovém množství 1.000 ks, budou slosovány po závěrečném 10. 

utkání ve Strahovicích ve 20:15 hod. 

1. Cena: Poukaz pro dvě osoby: Holandsko – Květinové korzo – 

AMSTERDAM 

2. Cena: Poukaz pro dvě osoby: Půvaby Šumavy 

3. Cena: Poukaz pro dvě osoby: Orlí hnízdo 

 

 

 

                

 

2021 Kobeřice Oldřišov Bolatice Velké.Hoštice Strahovice SKORE BODY POŘADÍ 

Kobeřice PRAJZSKÝ               

  pohár               

Oldřišov   PRAJZSKÝ             

    pohár             

Bolatice     PRAJZSKÝ           

      pohár           

Velké        PRAJZSKÝ         

Hoštice       pohár         

Strahovice         PRAJZSKÝ       

          pohár       


