
SYSTÉM TURNAJE

PŘÍPRAVKA A ELÉVOVÉ

Hřiště
Hrát se bude na dvou hřištích dle před-
pisu ČFBU.

Počet hráčů
Formát 3 + 1. Počet hráčů na soupisce 
jednoho družstva není omezen.

Hrací čas
Přípravka - Utkání základní skupiny i 
play o� 1 x 13 minut hrubého času.

Elévové - Utkání základní skupiny 1 x 13 
minut hrubého času. Utkání play – o� 2 
x 8 minut hrubého času.

Bodování
Vítězství ve skupině 3 body. Remíza 1 
bod. Prohra 0 bodů. Při shodnosti bodů 
rozhoduje rozdíl skóre, větší počet 
vstřelených branek, vzájemný zápas a 
poté případné trestné střílení na tři 
střelce. 

Utkání play – o�:
Hraje se vyřazovacím systémem na 
jedno vítězné utkání. V případě 
nerozhodnutého stavu po vypršení 
základní hrací doby následují trestná 
střílení. Během první série jedou z 
každého družstva 3 hráči, pokud ani 
poté není znám vítěz, následuje vyřa-
zovací systém. Tzv. „náhlá smrt“.
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Pravidla:
Dle ČFBU.

Systém turnaje:
V případě přihlášení maximální počtu 
10 týmů, budou dvě skupiny po 5 
družstvech, ve kterých se bude hrát 
systémem každý s každým. Bude násle-
dovat play – o�, do kterého postoupí 
všechny týmy. První 3 týmy ze skupiny 
postoupí přímo do čtvrtfinále. 4 a 5 
tým ze skupiny budou hrát křížem proti 
sobě v předkole play – o�. 

V případě, že se turnaje zúčastní menší 
počet týmů bude se hrát systémem 
každý s každým. 

Přesný systém a harmonogram turnaje 
bude upřesněn na základě počtu 
přihlášených družstev nejdéle týden 
před turnajem.

Soupiska:
Soupisku zaslat pořadateli nejpozději 
týden před turnajem. Soupisku bude 
možné měnit ještě v den turnaje na 
místě. Stejně tak čísla dresů je možné 
doplnit až v den turnaje.



SYSTÉM TURNAJE

MLADŠÍ ŽÁCI

Hřiště:
Hrát se bude na jednom hřišti dle před-
pisu ČFBU.

Počet hráčů:
Formát 5 + 1. Počet hráčů na soupisce 
jednoho družstva není omezen.

Hrací čas:
2 x 10 minut hrubého času.

Bodování:
Vítězství ve skupině 3 body. Remíza 1 bod. 
Prohra 0 bodů. Při shodnosti bodů 
rozhoduje rozdíl skóre, větší počet 
vstřelených branek, vzájemný zápas a 
poté případné trestné střílení na tři 
střelce. 

Utkání play – o�:
Hraje se vyřazovacím systémem na jedno 
vítězné utkání. V případě nerozhodnutého 
stavu po vypršení základní hrací doby 
následují trestná střílení. Během první 
série jedou z každého družstva 3 hráči, 
pokud ani poté není znám vítěz, následuje 
vyřazovací systém. Tzv. „náhlá smrt“.
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Pravidla:
Dle předpisu ČFBU.

Systém turnaje:
V případě přihlášení maximální počtu 8 
týmů, budou dvě skupiny po 4 družst-
vech, ve kterých se bude hrát systémem 
každý s každým. Bude následovat play – 
o�, do kterého postupují všechny týmy. 
Ve čtvrtfinále se první družstvo ze 
skupiny A utká se čtvrtým družstvem ze 
skupiny B atd. 

Přesný systém a harmonogram turnaje 
bude upřesněn na základě počtu 
přihlášených družstev nejdéle týden před 
turnajem.

Soupiska:
Soupisku zaslat pořadateli nejpozději 
týden před turnajem. Soupisku bude 
možné měnit ještě v den turnaje na místě.


