
Molten Byrokrat Cup v malé kopané
3.8.2019 od 8:45 

Sportovní areál Pražačka
Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 , Praha 3

Každý z týmů sehraje 3 utkání ve skupině (systémem „každý s každým“). Všechny týmy 
postupují do play off, kde se utkají o celkové umístění v turnaji ( viz. playoff pavouk, kterí je 
součástí propozice). Všechny zápasy se hrají na hrubý čas 2x12 minut. 

Hraje se dle platných pravidel ČMFS s úpravami pro turnaj Molten Byrokrat Cup. Zápasy
rozhodují delegovaní rozhodčí. Při shodném počtu bodů ve skupině, rozhoduje vzájemný 
zápas, při shodě bodů tří družstev rozhoduje skóre ze vzájemných zápasů (viz. níže v 
pravidlech). Na své první zápasy dorazte prosím nejméně 15 minut před časem vašeho 
prvního utkání uvedeném v rozpise. První zápas turnaje se hraje v 9:00. Hraje se malými 
futsalovými míči MOLTEN. 

!!Účastníci hrají v Molten Byrokrat Cupu na vlastní nebezpečí,
nejsou organizátorem nijak pojištěni!! 

Ráno při prezenci obdrží všechna družstva 8x stravenku k obědu a futsalový míč Molten. Pití 
bude během turnaje až do vyčerpání zásob k dispozici. 

Po odehrání posledního utkání proběhne předání cen všem týmům, které vyčkají vyhlášení!!!! 

organizátor:
Honza Petřík

+420 607 994 136

honza@freesport.cz



Molten Byrokrat Cup v malé kopané
STRUČNÁ PRAVIDLA

1. Předpis: Hraje se podle pravidel ČMFS a tohoto rozpisu 

2. O pořadí ve skupinách rozhoduje: 
1) počet bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu) 
2) minitabulka vzájemných utkání (1. body, 2. rozdíl skóre, 3. vstřelené branky) 
3) celkové skóre (1. rozdíl skóre, 2. větší počet vstřelených branek) 
4) střelba tří pokutových kopů 

3. Hrací doba: 2 x 12 minut, není poločasová pauza, mění se pouze strany 

4. Hrací plocha: umělá tráva – možno hrát v turfech i „lisovkách“

5. Branky: Hraje se na házenkářské branky s futsalovými míči. 

6. Počet hráčů: 5+1, minimální počet hráčů na hřišti je 4. V případě nižšího počtu se uplatní 
pravidlo o odkladu trestů. 

7. Střídání: Hokejovým způsobem v označeném prostoru střídaček. Dojde-li k chybnému 
střídání a na hřišti se ocitne více hráčů jednoho družstva, má soupeř možnost volného 
přímého kopu z půlící čáry. Při opakovaném chybném střídaní ve stejném zápase je střídačka 
ohodnocena žlutou kartou. 

8. Ofsajd: Neplatí. 

9. Pravidlo 3 sekund: Platí při rozehrávání míče do hry z autu (při porušení rozehrává 
soupeř), při rozehrávání brankářem (při porušení zahrává soupeř roh), při rozehrávání 
volných kopů (při porušení získává míč soupeř) a při rohovém kopu (při porušení rozehrává 
soupeř od branky). Všechny volné kopy jsou přímé. Nedodržení vzdálenosti (3 m od míče) při 
zahrávání volných kopů soupeřem se trestá žlutou kartou. 

10.Hra brankáře: Brankář hraje rukou v brankovišti na házenou (6 m), hra rukou mimo 
brankoviště se trestá přímým volným kopem. Brankář uvádí míč do hry rukou. Výhoz může i 
přes polovinu hřiště. Brankář nemůže dát gól výhozem, když se nedotkne jiný hráč. Brankář 
může na své polovině po rozehrání hrát kolikrát chce se svými spoluhráči. Hra brankáře v 
nepřerušené hře mimo brankoviště není omezena. 

11.Malá domů: Posuzuje se jako ve fotbale na velkém hřišti. 

12.Hodnocení výsledků: 3 body (vítězství), 1 bod (remíza), 0 bodů (prohra). 



13.Při nerozhodném výsledku: V utkáních o konečné umístění se provádí střelba tří 
pokutových kopů, dále pak po jednom až do rozhodnutí. 

14.Tresty: Karty se posuzují jako ve fotbale na velkém hřišti 

15.Ceny: Hraje se o pohár Byrokrat cup. Každé družstvo obdrží ceny od partnerů turnajů 
Byrokrat Cup

16.Rozhodčí: K řízení utkání jsou delegováni rozhodčí. 



MOLTEN Byrokrat Cup - malá kopaná
3. srpna 2019

ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

# čas Hřiště 1 Hřiště 2

1. 9:00 A1 – A2 B1 – B2

sk
up

in
y

2. 9:30 A3 – A4 B3 – B4

3. 10:00 A1 – A3 B1 – B3

4. 10:30 A2 – A4 B2 – B4

5. 11:00 A3 – A2 B3 – B2

6. 11:30 A4 – A1 B4 – B1

7. 12:00 1A – 4B 1B – 4A

pl
ay

 o
ff

8. 12:30 2B – 3A 2A – 3B

9. 13:00 O – P Q – R

10. 13:30 Semifinále 1 Semifinále 2

11. 14:00 o 3. místo o 7. místo

12. 14:30 FINÁLE o 5. místo

13. 15:00 vyhlášení

ČASOVÝ HARMONOGRAM

skupina B

B1 Hotel Ametyst

B2 Brusky

B3  Cofidis CZ Team

B4 4 a půl vany

skupina A

A1 Dřetovice FC

A2 Chust group

A3  Bary spol

A4  Fortuna



Skupina A

A1 A2 A3 A4 body pořadí

A1 Dřetovice FC

A2 Chust group

A3  Bary spol

A4  Fortuna

Skupina B

B1 B2 B3 B4 body pořadí

B1 Hotel Ametyst

B2 Brusky

B3  Cofidis CZ Team

B4 4 a půl vany
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PLAY OFF


