!!! ŽÁDÁME O PEČLIVÉ PŘEČTENÍ !!!
GPS souřadnice:
50° 16' 50.118001" N
16° 9' 8.2036114" E

PROGRAM
Pátek 17.7.2020
•
•

15:00 - Otevření Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce pro stanující
(otevřeny i sprchy a WC)
18:00 - Začátek prodeje v našich občerstvovacích stáncích (omezený provoz - jenom
základní druhy občerstvení - klobásy, párky, nealko, alko)

Sobota 18.7.2020
•
•
•
•
•
•
•
•

8:00 - Začátek prezence týmů
8:30 -Začátek základních skupin Turnaje mužů a Turnaje veteránů
10:30 - Začátek základních skupin Turnaje žen
14:50 - Ukončení dopoledních základních skupin mužů, žen a veteránů.
15:00 - Začátek play-off Turnaje mužů, žen a veteránů dle rozpisu
16:00 - Ukončen turnaje veteránů – předání cen
19:15 - Slavnostní vyhlášení nejlepších týmů a jednotlivců Turnaje mužů a žen.
20:00 - Začátek Letní taneční zábavy - Rocksorry

www.dobrusskypohar.cz

Turnaj mužů - rozlosování a hrací systém
Turnaj mužůna Dobrušském poháru ve futsalu se celý odehraje v sobotu 18. července 2020.Letošního
turnaje se zúčastní 24 týmů. Týmy jsou rozděleny do čtyř šestičlenných skupin. Do osmifinále postoupí čtyři
nejlepší týmy z každé skupiny.

Sobota 18. 7. 2020 - 8:30 – Základní skupiny
!prezence mužstev od 8:00!
Skupina A
1. AC Roma Prostějov
2. Altov Loštice
3. Angry beers Teplice
4. FC Santus Dobruška
5. Komáři Filipov
6. FC Hespro HK

Skupina B
1. Za pár piv cokoliv Dobruška
2. AC Gamaspol Jeseník
3. Podsadití sobci Brno
4. FC Louka Košťany, Č. O. S.
5. FC Daniel Prostějov
6. Wayne´s team Česká Skalice

Skupina C
1. Atletico chuligán Dobruška
2. Rohanští Hlinsko
3. FC Eros Ostrava
4. Dodna Plzeň
5. Zlej se(n) Pardubice
6. Nic moc Rychnov n.K.

Skupina D
1. It´s my life HK
2. FC Roma mlátičky Prostějov
3. Indiana Plumlov
4. ZP Božole České Budějovice
5. Nanuk All Stars Slaný
6. Atletico chuligán Dobruška junior

Turnaj žen- rozlosování a hrací systém
Turnaje žen se zúčastní 10 týmů a utkají se ve dvou skupinách po pěti týmech. Do čtvrtfinále postoupí
čtyři nejlepší týmy z každé skupiny.

Sobota 18. 7. 2020 - 10:30 (hřiště č. 1 a č. 2)
!prezence mužstev od 9:30!
Skupina A
1. Cuba Libre Ladies HK
2. Black Bridge Praha FCW
3. Surikaty Čáslav
4. Futsal club Baník Ostrava
5. Kopačky Osek nad Bečvou

Skupina B
1. Antiethanol Praha
2. Neprůstřelné vesty HK
3. AC Gamaspol Jeseník
4. Postoloprty
5. Tým neohrožených žen Bruntál

Turnaj veteránů - rozlosování a hrací systém (roč. narození 1980 a starší)
Turnaje veteránů se zúčastní 12 týmů a utkají se ve dvou skupinách po 6 týmech. Do play-off, neboli
do semifinále postoupí dva nejlepší týmy z obou skupin.

Sobota 18. 7. 2020 – 8:30 hřiště č. 1-3
!prezence mužstev od 8:00!
Skupina A
1. Indiana Plumlov
2. Retrorapid Bielsko - Biała
3. Žemla Old Childrens´ Group Dobruška
4. Miláno Jaroměř
5. FC Louka Košťany, Č. O. S.
6. Opavský venkov

Skupina B
1. FC Santus Dobruška legends
2. Bláža tým HK
3. Atletico chuligán Dobruška
4. Sokolíci Rychnov
5. KF Výškovice
6. LDN Zábřeh

Hrací doba zápasů v Turnaji mužů je 2x10 min. (ve skupinách i v play-off, kromě finále 2x12 min.)
Hrací doba zápasů v Turnaji žen je 2x10 min. (ve skupinách i v play-off)
Hrací doba zápasů v Turnaji veteránů je 2x8 min. (ve skupinách i v play-off)

Turnaj veteránů je pro hráče narozené v roce 1980 a starší, tzn. pro hráče, kteří v letošním roce
dosáhnou minimálně čtyřiceti let.
Pořadatelé si vymezují právo zkontrolovat doklad totožnosti při jakýchkoli pochybnostech o věku
hráče. V případě nedodržení věkové hranice budou všechny zápasy, ve kterých hráč nastoupil,
kontumovány ve prospěch soupeře.
O konečném pořadí v základních skupinách vždy rozhoduje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

počet získaných bodů ve skupině
počet získaných bodů ze vzájemných utkání
rozdíl branek ze vzájemných utkání
počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
rozdíl branek ze všech utkání ve skupině
počet vstřelených branek ze všech utkání ve skupině
los

V osmifinálových, čtvrtfinálových, semifinálových zápasech a utkání o 3. místo následuje
v případě nerozhodného stavu okamžitě penaltový rozstřel.
Finálové zápasy se při smírném výsledku prodlužuje o 2 x 5 minut, až poté přijdou na řadu pokutové kopy.
Pokutový rozstřel: Před pokutovým rozstřelem nahlásí obě mužstva tři hráče, kteří budou zahrávat pokutové
kopy. Poté se uskuteční série tří pokutových kopů. Pokud skončí nerozhodně, následuje náhlá smrt. Sérii tří
kopů zahrávají hráči v nahlášeném pořadí a pokutové kopy v náhlé smrti realizují shodní tři hráči ve stejném
pořadí.

Rozpis zápasů – Turnaj mužů

Rozpis zápasů – Turnaj žen

Rozpis zápasů – Turnaj veteránů

Rozpis play-off – Turnaj mužů, žen a veteránů
15:00
Hřiště č.1 Čtvrtfinále č. 1 ženy: 1A - 4B
Hřiště č.2 Čtvrtfinále č. 2 ženy: 2B - 3A
Hřiště č.3 Semifinále č. 1 veteráni 1A - 2B
Hřiště č.4 Osmifinále č. 1 muži: 1A - 4D
Hřiště č.5 Osmifinále č. 2 muži: 2B - 3C
Hřiště č.6 Osmifinále č. 3 muži: 1D - 4A
Hřiště č.7 Osmifinále č. 4 muži: 2C - 3B
15:25
Hřiště č.1 Čtvrtfinále č. 3 ženy: 1B – 4A
Hřiště č.2 Čtvrtfinále č. 4 ženy: 2A – 3B
Hřiště č.3 Semifinále č. 1 veteráni 1B - 2A
Hřiště č.4 Osmifinále č. 5 muži: 1B - 4C
Hřiště č.5 Osmifinále č. 6 muži: 2A - 3D
Hřiště č.6 Osmifinále č. 7 muži: 1C - 4B
Hřiště č.7 Osmifinále č. 8 muži: 2D - 3A
16:10
Hřiště č. 1 Finále veteráni
Hřiště č. 2 Zápas o 3. místo veteráni
16:30
Hřiště č.1 Semifinále č. 1 ženy: vítěz čtvrtf. č.1 vs vítěz čtvrt. č.2
Hřiště č.2 Semifinále č. 2 ženy: vítěz čtvrtf. č.3 vs vítěz čtvrt. č.4
Hřiště č.4 Čtvrtfinále č. 1 muži: vítěz osmif. č.1 vs. vítěz osmif. č.2
Hřiště č.5 Čtvrtfinále č. 2 muži: vítěz osmif. č.3 vs. vítěz osmif. č.4
Hřiště č.6 Čtvrtfinále č. 3 muži: vítěz osmif. č.5 vs. vítěz osmif. č.6
Hřiště č.7 Čtvrtfinále č. 4 muži: vítěz osmif. č.7 vs. vítěz osmif. č.8
17:15
Hřiště č.1 Semifinále č. 1 muži: vítěz čtvrtf. č. 1 vs vítěz čtvrt. č. 2
Hřiště č.2 Semifinále č. 2 muži: vítěz čtvrtf. č. 3 vs vítěz čtvrt. č. 4
17:50
Hřiště č.1 Zápas o 3. místo muži; poražený semif. č.1 vs poražený semif. č.2
Hřiště č.2 Zápas o 3. místo ženy; poražený semif. č.1 vs poražený semif. č.2
18:15 Hřiště č.1 Finále ženy; vítěz semif. č.1 vs vítěz semif. č.2
18:40 Hřiště č.1 Finále muži; vítěz semif. č.1 vs vítěz semif. č.2
Ve vlastním zájmu si hlídejte pořadí zápasů!
Čas výkopu má určeno pouze úvodní utkání v základních skupinách, další zápasy na sebe bezprostředně
navazují – časy uvedené v rozpise jsou orientační!
Čekací doba na zápas je max. 5 min. – konečné slovo má vždy pořadatel.
Upozorňujeme na povinnost poskytnutí míče do hry, v případě „zatoulání se“ míče poskytnutého
pořadateli. Hraje se s míči č.4 s klasickým odskokem. Tzn. nezapomeňte ho doma!!!
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu hřiště a to buď přesunutím skupiny/zápasu na hřiště
s umělým povrchem v případě deštivého počasí nebo v případě podmáčeného travnatého hřiště. ¨

!!! UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY TÝMY!!!
1. Vzhledem k vyššímu výskytu komárů a jiného létajícího hmyzu doporučujeme vzít si s sebou dostatečné
množství repelentu.
2.PARKOVÁNÍ –Nové parkovací místo je hned na louce u areálu, kde bude vyhrazeno i místo pro ty, co
chtějí mít stan u auta. Jinak zůstává možnost stanovat v parku a vzadu u studny. Platí zákaz otevřeného ohně
v areálu! Přenosný gril není problém.
4. V areálu turnaje lze bezplatně využít internetové připojení – WIFI.
5. !!!!!Každé mužstvo je povinno poskytnout rozhodčímu jeden míč do hry(velikost číslo 4 !!!!!), pořadatel zajistí
pouze 1 míč do hry, dva míče by měli dodat mužstva, tak aby na jeden zápas byli k dispozici tři míče.

6. POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO VYLOUČIT DRUŽSTVO, KTERÉ POŠKODÍ MAJETEK
V AREÁLU NEBO PŘÍMO AREÁL SAMOTNÝ!
Užitečné informace:
Stanování na stadionu je možné už od pátku 17. července, kdy už bude fungovat částečně i občerstvení.

Naleznete nás také na facebooku: Dobrušský pohár ve futsalu

•
•
•
•
•

aktuální informace, novinky
počet přihlášených týmů - na příští ročník
jména přihlášených týmů - na příští ročník
fotografie z uplynulého ročníku turnaje
videa z uplynulého ročníku, apod.

Naleznete nás i na instagramu: dobrusskypohar

Propozice a pravidla – platí pro všechny turnaje (mužů, žen i veteránů)
Termín: 18. července 2020
Místo konání: Městský stadion Václava Šperla - Dobruška (Mělčanská ulice)
Hrací systém: účast 24 týmů mužů, 10 týmů žen a 12 týmů veteránů
Počet hráčů: 4 + 1
Hřiště: 20 x 40 m - travnatý povrch
Výstroj: Každý tým musí mít jednotné dresy označené čísly. Kopačky jsou povoleny pouze s nevyměnitelnými
kolíky
!!!!!Každé mužstvo je povinno poskytnout rozhodčímu jeden míč do hry (velikost číslo 4 !!!!!)
Pravidla: Hraje se dle platných pravidel FIFA pro futsal s drobnými úpravami pro Dobrušský Pohár. Pořadatel
má právo změny průběhu turnaje v případě nepřízně počasí.
Rozhodčí: Utkání budou rozhodovat kvalitní futsaloví rozhodčí se zkušenostmi z nejvyšších futsalových soutěží.
Soupiska: Obsahuje max. 15 hráčů přičemž - hráč může být na soupisce pouze jednoho týmu a hráč nesmí být
mladší 15-ti let (Soupisku prosíme předat při prezentaci!)
Prezence: Vždy do 30 minut před zahájením hry ve skupině
Upozornění: Všichni hráči startují na vlastní nebezpečí!!!

Hrací systém a úprava pravidel pro turnaj Dobrušský pohár
1. Hrací plocha: Turnaj se hraje na travnatých hřištích o rozměrech dle pravidel futsalu. Pořadatel si vyhrazuje
právo v případě nepřízně počasí přemístit zápasy na umělé hřiště.
2. Míč: Míč do hry poskytnou obě mužstva na počátku utkání. Míč by měl být velikosti č. 4 s klasickým odskokem.
Pokud dodá míč ke hře pořadatel (rozhodčí), používá se přednostně tento míč.
3. Hrací doba: Hrací doba zápasu závisí na druhu zápasu v systému Dobrušského poháru. Blíže upřesněno v
odstavci „Hrací systém“. Všechny zápasy se hrají na tzv. hrubý čas.
Hrací doba je následující:
Turnaj mužů:
• V základní skupinách a i play-off se bude hrát 2 x 10 minut.
• Finálový zápas se hraje 2 x 12 minut (při nerozhodném stavu následuje prodloužení 2 x 5 minut a poté
pokutový rozstřel).
Turnaj žen:
• Základní skupiny a play-off 2x10min.
Turnaj veteránů:
• Hrací doba ve skupině i play-off bude 2x8 min.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepřízně počasí zkrátit hrací dobu dle závažnosti situace. V případě extrémní
nepřízně počasí mohou být pořadatelem určené zápasy nahrazeny pokutovým rozstřelem.
4. Rozhodčí: Všechny utkání posuzuje pouze jeden rozhodčí, to neplatí v semifinálových a finálových zápasech,
kde zápas budou řídit dva rozhodčí.
5. Žlutá a červená karta – STOP zápas: Žluté karty se během turnaje nekumulují, tzn. že libovolný počet
obdržených žlutých karet jednoho hráče během turnaje nezpůsobí STOP hráči na další utkání. Obdržení červené
karty způsobí hráči STOP na následující zápas. Červená karta se nepřenáší do play-off. Pokud hráč po obdržení
červené karty nastoupí v následujícím utkání, utkání je kontumováno v neprospěch týmu s provinilým hráčem.
6. Akumulované fauly: Ve všech utkáních neplatí pravidlo akumulovaných faulů. Kromě play-off v Turnaji mužů.
(viz níže).
7. Oddechový čas: Oddechový čas v turnaji není povolen.

8. O konečné pořadí ve skupinách rozhoduje:
1. počet získaných bodů ve skupině
2. počet získaných bodů ze vzájemných utkání
3. rozdíl branek ze vzájemných utkání
4. počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
5. rozdíl branek ze všech utkání ve skupině
6. počet vstřelených branek ze všech utkání ve skupině
7. los
rozstřel: Před pokutovým rozstřelem nahlásí obě mužstva tři hráčky, kteří budou zahrávat pokutové kopy. Poté
se uskuteční série tří pokutových kopů. Pokud skončí nerozhodně, následuje náhlá smrt. Sérii tří kopů zahrávají
hráčky v nahlášeném pořadí a pokutové kopy v náhlé smrti realizují shodní tři hráčky ve stejném pořadí.
10. Začátek utkání: Všechna mužstva si hlídají začátky svých utkání, která mohou být z důvodu např. předchozí
kontumace posunuty. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit ve výjimečných případech pořadí zápasů ve skupině.
Tato změna pak bude vyhlášena areálovým rozhlasem.
11. Konec utkání: Na konci utkání zástupci (kapitáni) obou mužstev ve vlastním zájmu zkontrolují u rozhodčího
správnost zapsaných výsledků, správná čísla (jména) střelců branek a případně potrestaných hráčů červenou či
žlutou kartou.
Upozornění na některá pravidla futsalu platná i pro Dobrušský pohár:
• Na rozehrání autového kopu, rohového kopu, přímého kopu a nepřímého kopu má hráč 4 sekundy od
položení míče na zem, resp. od pokynu rozhodčího.
• Při rozehrání autového kopu musí stát míč přesně na postraní čáře. Z autového kopu nemůže být
vstřelena branka, pokud se jiný hráč nedotkne míče.
• Brankář může držet míč na své polovině maximálně 4 sekundy.
• Brankář nesmí opětovně zahrát míč, pokud se od jeho přihrávky nedotkne míče hráč druhého mužstvaa
nebo je hra přerušena. V opačném případě je zahrán nepřímý kop proti provinilému mužstvu.
• Rozehrání míče od brány je provedeno vždy výhozem brankáře.
• Pokud obdrží hráč červenou kartu, hraje jeho tým oslaben o jednoho hráče po dobu 2 minut. Pokud tento
tým obdrží branku, tento trest je ukončen. Hráč, který obdržel červenou kartu, nesmí již v tomto utkání
nastoupit.
• Při rozehrání přímého, nepřímého, autového a rohového kopu musí stát hráči druhého mužstva 5 m od
místa rozehrání.
Od play-off (platí pro Turnaj mužů):
• Od semifinálových zápasů budou utkání řídit dva rozhodčí
• budou se počítat akumulované fauly! 4x faul = desetimetrový kop na brankáře (hranice faulů je
posunuta oproti pravidlům futsalu o dva fauly – máme kratší hrací dobu – v play-off 2x10 minut)
• každý další faul znamená další desetimetrový kop, o poločase se fauly mažou
• od semifinálových zápasů poslední dvě minuty (druhého poločasu) se budou hrát na tzv. čistý čas –
rozhodčí budou po každém přerušení hry zastavovat čas (chceme zabránit zdržování hry)
• v případě, že dojde v poslední minutě k zahrávání 10m kopu či klasické penalty, čas se také zastavuje
• při výrazném vedení jednoho mužstva (o 3 a více branek) se čas poslední dvě minuty stopovat nebude
12. Kontumace zápasu: Pokud se mužstvo nedostaví na příslušné hřiště k začátku utkání, zápas je kontumováno
v jeho neprospěch. Při porušení pravidla STOP zápasu hráči, po předchozí červené kartě, je utkání kontumováno
stejným způsobem. Pokud nastoupí k utkání hráč, který hrál za jiné mužstvo (je na soupisce jiného mužstva), bude
zápas kontumován. Skóre kontumovaného zapasu je vždy 0:3 v neprospěch proviněného mužstva. Skóre
kontumovaného zápasu je vždy počítáno do celkových skóre v tabulkách skupin.
13. Vyloučení z turnaje: Pokud dojde k jakémukoliv narušení hladkého průběhu turnaje ze strany hráče, může
být dané mužstvo vyloučeno z turnaje bez nároku na vrácení startovného. Narušením turnaje je myšleno, fyzické
napadení jiné osoby v areálu turnaje, poškozování majetku v areálu turnaje, hrubé nesportovní chování, nebo
chování s rasistickým podtextem.

Ředitel turnaje: Ivan Koláčný (tel.: 606 288 917)
Zástupce ředitele: Martin Eimann (tel.: 778 763 756) – přednostně! (informace, týmy, systém…)
Ředitel turnaje žen: Luboš Řehák (tel.: 602 114 007)
Email: dobrusskypohar@seznam.cz
Adresa areálu: Městský stadion, Mělčanská ulice 118, Dobruška 518 01
Internetové stránky:www.dobrusskypohar.cz
Facebook: Dobrušský pohár ve futsalu

