
 
"TESLA Blatná CUP" 2016 - zimní turnaj mužů 

 
PROPOZICE 

   TJ BLATNÁ 
     FOTBAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum turnaje: 6/2/2016 až 5/3/2016, hrací dny soboty. 
 

Kontaktní osoby: - vedoucí turnaje:  Pavel Míka  mobil: 728595441 
  Petr Linhart mobil: 724043151 

    - správce stadionu:  Michal Bláha  mobil: 606753427 

 
Kontaktní e-mail: tjblatnafotbal@seznam.cz 
 

Systém turnaje: 8 týmů bylo rozlosováno do dvou skupin. Ve skupinách hrají 
systémem každý s každým (což jsou 3 zápasy). Poté se první 2 týmy 

z každé skupiny utkají křížem v semifinále a týmy na 3 a 4 místě 
rovněž křížem, ale už pouze o účast v závěrečném utkání o 5 nebo 7 
místo. Poslední (pátý) víkend budou zápasy o konečné umístění. 

Každý tým tedy odehraje 5 utkání. 
 

   - o pořadí rozhoduje: 1) Body 
    2) Vzájemný zápas 

   3) Celkové skóre 

   4) Větší počet vstřelených branek   
 

- hraje se 2 x 45 minut, 15 minut přestávka. 

- možnost střídání 6 hráčů v poli + brankář.  
- na každý zápas se vyplňuje zápis o utkání s platnými registračními 

průkazy (možnost povolení startu od mateřských oddílů na 
písemném prohlášení).  
- povrch hřiště UMT (umělá tráva). Nutno zvolit vhodnou obuv. 

 
Povinnosti mužstev: - mužstvo psané jako první v rozpise se považuje za domácí, 

zajišťuje dva míče na hru (možno domluvit se s pořádajícím 

oddílem) a v rámci telefonické domluvy si zajistí odlišné barvy 
dresů. 

- změnu termínu začátku utkání lze uskutečnit pouze po dohodě obou soupeřů, 
včetně povinného nahlášení pořadateli.  

- žádáme účastníky turnaje, aby dodrželi časový plán začátku svých zápasů.  

- vedoucí mužstev po skončení zápasu vyplní krátkou zprávu o utkání na předem 
připravený formulář. 

 
Účastníci: 1) TJ BLATNÁ „B“   5) LITAVAN BOHUTÍN „A“ 

                                                       

2) SOKOL MALÝ BOR   6) SOKOL HVOŽĎANY 
                                                       
3) SOKOL STŘELSKÉ HOŠTICE 7) TJ DRAŽEJOV                                                                            

  
4) LITAVAN BOHUTÍN „B“  8) SOKOL VEŘECHOV 

                                                                            

mailto:tjblatnafotbal@seznam.cz


 
Rozhodčí: - zajistí pořádající oddíl kopané TJ Blatná. Delegace rozhodčích je 

přes OFS. Vyloučení hráče řeší příslušná disciplinární komise. 

 
 
 

Občerstvení: - otevřena po celý den „Hospoda Staďák“. 
 

Pitný režim: - zajišťuje pořadatel pro mužstva i rozhodčí. 
 
Ceny za umístění: - každé mužstvo obdrží hodnotnou a zajímavou 

věcnou cenu + originální diplom. 
 

 
Startovné:  - každý oddíl pošle do 31/12/2015   6 500,- Kč na účet TJ Blatná 
          + 500,- Kč na rozhodčí 

   - účet: 0680606339/0800 (IČO: 47253363). 
   - prosíme o jasný symbol v platebním příkazu (např. ID klubu). 
 

Hrací plán:  - dle počtu přihlášených týmů. 
   - začátky utkání - 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 hod. (viz herní plán). 

 
Poznámka: - pořadatelskou službu a občerstvení zajišťuje „B“ mužstvo Blatné. 

- pro všechny týmy jsou samozřejmě k dispozici šatny a sprchy 

v budově letního stadiónu. 
 

 
 

Více informací na:  www.blatnafotbal.cz 

 

 
 
Přejeme všem týmům kvalitní zimní přípravu a s týmy, jež se tohoto turnaje zúčastní, 

se těšíme v únoru nashledanou. 
 

 
 

S pozdravem 

 
Michal VANDUCH 
Předseda FO TJ Blatná 


