
 
 

 
 

Finále žákovské ligy U15 
 

Propozice a organizační pokyny 
 

1) Všeobecná  ustanovení: 
 
Pořadatel: Komise mládeže FAČR, FK Baník Sokolov a Karlovarský KFS 
 
Datum: 10.– 12.6. 2014 
 
Místo: FK Baník Sokolov, Boženy Němcové 1780 
                                       
Pracovní předsednictvo turnaje: Mgr. Tomáš Provazník – ředitel turnaje: 724 431 073 
                                                        Bc. David Palla – člen organizačního štábu: 724 431 071 
                                                        Petr Vojíř – člen organizačního štábu: 607 201 933    
                                                        Roman Vonášek – sekretář mládeže FAČR: 731 644 160 
             Ladislav Buday – PTM KFS KVA: 731 125 149 
 
Účastníci : vítězové žákovských skupin U15 v Čechách (sk. A, B, C),  
                   na Moravě (Sever, Jih), ročník narození 1999 a mladší 
 
ČLSŽ U15 sk. A – AC Sparta Praha fotbal, a.s. 
ČLSŽ U15 sk. B – FK Baník Most 1909, a.s. 
ČLSŽ U15 sk. C – Fotbalový klub Pardubice a.s. 
MLSŽ U15 Sever – FC Baník Ostrava, a.s. 
MLSŽ U15 Jih – FC Zbrojovka Brno, a.s. 
 
Ubytování a stravování: Parkhotel Sokolov, Husovy sady 2044, Sokolov 356 01 
Každá výprava má zajištěno ubytování a stravování pro 22 osob včetně řidiče (doporučeno: 
18 hráčů, 3 trenéři a 1 řidič). 
 
Doprava: do místa konání na vlastní náklady. 
 

2) Technická  ustanovení: 
 
Podmínky účastí: 
Vedoucí družstev předloží při poradě platné registrační průkazy všech hráčů, kteří budou 
uvedeni na soupisce. Každé družstvo přiveze s sebou 2 sady dresů odlišné barvy. Volbu barvy 
dresů v utkání má družstvo uvedené v rozpisu na prvním místě. Soupisku předají vedoucí 
družstev na technické poradě, která se uskuteční 10.6.2014 v 15:45 na Parkhotelu. 
 
Hrací doba: 2 x 25 minut, přestávka 10 minut 
 
 



Hrací systém: 
Hraje se turnajovým systémem každý s každým. 
O pořadí v turnaji se rozhoduje, dle Soutěžního řádu, čl. 8, odst.1, 2 a 3. Po každém utkání se 
budou kopat tři pokutové kopy (tři hráči z týmu). Pokutové kopy budou sloužit jako pomocné 
kritérium v případě rovnosti bodů a počtu gólů v celkové tabulce. Pokutové kopy nemají vliv 
na samotný výsledek utkání.  
 
Počet hráčů k utkání a střídání hráčů:  
Všichni hráči uvedeni v zápise o utkání mohou startovat v utkání, omezení 18 hráčů (tzn: 11 
hráčů základní sestava a 7 střídajících). V případě, že trenér již vystřídal všechny náhradníky a 
dojde ke zranění hráče v poli, lze vrátit zpět do utkání jednoho již vystřídaného hráče. Opakované 
střídání bylo zrušeno. 
 
Časový harmonogram turnaje je součástí další přílohy. 
 
Přestupky: 
Vyloučené hráče řeší turnajová skupina složená ze zástupců Komise mládeže FAČR a vedení 
turnaje. Vážnější přestupek se předává příslušné DK. 
 
Námitky: 
Je nutno podat nejpozději do 30  min. po ukončení utkání (písemně) podle platných směrnic a 
musí být doloženo vkladem 500,- Kč. 
 
Rozhodčí: zajišťuje Karlovarský KFS 
 
Zdravotní zajištění: pořadatel finále. 
 
Ceny pro vítěze: každé družstvo obdrží pohár, diplom a medaile a věcné ceny (zajišťuje 
FAČR). 
 
 
 
     Mgr. Tomáš Provazník v. r.                 Vonášek Roman 
             ředitel turnaje            sekretář mládeže FAČR 
      
                
                 


