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PROPOZICE TURNAJE 

1. Pořadatel turnaje 
Pořadatelem turnaje je fotbalový klub Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov, turnaj 

je hrán pod záštitou Úřadu městské části Praha – Lochkov, jenž zafinancoval ceny 

pro účastníky, touto cestou DĚKUJEME. 

 

VEDOUCÍ TURNAJE: Karel Košař 

- Email: kosik-003@seznam.cz  

- Tel.: +420 733 722 352 

KANCELÁŘ TURNAJE: Klubovna TJ Sokol Lochkov (K Lahovské 188, Praha 5 - Lochkov) 

 

2. Místo turnaje 
Areál fotbalového klubu Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov 

ADRESA: K Lahovské 188, Praha – 5 Lochkov, 154 00 

HŘIŠTĚ: Lochkov malá UMT. 

 

3. Účastníci turnaje 

Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov 

Tělovýchovná jednota A. F. K. SLIVENEC 

Tělovýchovná jednota Sokol Lipence, z. s. 

Tělovýchovná jednota Ruzyně 

4. Startovné 
Startovné se neplatí, veškeré náklady pokryjí společně ÚMČ Praha – Lochkov a            

TJ Sokol Lochkov. 

 

5. Ceny 
Pohár pro každý tým 

Diplom pro každý tým 

Medaile pro každý tým (pro 15 hráčů) 

Cukrovinky pro každý tým 

 

6. Pravidla 
Hrací doba 2x 15 minut.  

V družstvu smí startovat maximálně 15 hráčů. 

Ostatní pravidla jsou totožná jako pravidla pro kategorii mladší přípravky. 
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7. Rozhodčí 
Rozhodčího zajistí pořadatel turnaje. 

 

8. O pořadí rozhodují následující kritéria: 
a) počet bodů ze všech sehraných utkání (3 b. vítězství, 1 b. remíza, 0 b. prohra) 

b) vzájemná utkání mužstev se stejným počtem bodů (body, rozdíl skóre) 

c) rozdíl skóre ze všech utkání 

d) vyšší počet vstřelených branek 

e) nižší počet obdržených branek 

 

9. Sportovně technická komise (dále jen „STK“) 
a) STK se skládá z: vedoucího turnaje (předseda STK), dále vedoucí všech družstev, 

tzn. STK má 5 členů  

b) Vedoucí turnaje má při zasedání STK dva hlasy, ostatní členové mají 1 hlas 

c) STK má na starost projednávat protesty vedoucích družstev 

d) Veškerá rozhodnutí STK jsou okamžitě platná a nelze se proti nim odvolat 

e) Vedoucí protestujícího družstva nemá na zasedání STK hlasovací právo 

f) STK vynáší verdikt na základě nadpoloviční většiny hlasů 

 

Pevně věříme, že turnaj proběhne bez problémů a STK nebude muset zasedat. 

 

10.  Protesty 
Případné protesty podává vedoucí mužstva u vedoucího turnaje Karla Košaře a řeší 

je STK turnaje. Současně s podáním protestu složí vedoucí protestujícího mužstva 

částku 100,- Kč. Vedoucí protestujícího mužstva nemá na zasedání STK hlasovací 

právo. Nebude-li protest uznán, složená částka propadá pořadateli turnaje. 

 

11.  Povinnosti družstev 
a) Do 10.3. 2020 odevzdat na e-mailovou adresu vedoucího turnaje K. Košaře 

kontakt na vedoucího družstva (e-mail + telefonní číslo) 

b) Před slavnostním zahájením turnaje odevzdat vyplněnou soupisku družstva 

(název týmu, číslo + jméno + příjmení + rok narození všech hráčů, jméno 

vedoucího družstva, popřípadě trenéra/trenérů) 

c) Být včas na místě turnaje dle rozpisu  

d) Být včas na slavnostním zahájení 

e) Během turnaje být včas připraven ke všem svým utkáním  

f) Vyčkat na slavnostní vyhlášení turnaje (alespoň jeden zástupce družstva, např. 

vedoucí týmu) 

g) Všechna svá utkání hrát v duchu „fair – play“ 

 

 

 



VÝSLEDKY A PROGRAM TURNAJE 

PROGRAM 

9:00 – 9:30   Sraz účastníků  

9:50    Slavnostní zahájení 

 

 

10:00  1. KOLO  Sokol Lochkov – Sokol Lipence  : 

10:40  1. KOLO  AFK Slivenec – TJ Ruzyně   : 

 

11:20  2. KOLO  TJ Ruzyně – Sokol Lochkov   : 

12:00  2. KOLO  Sokol Lipence – AFK Slivenec   : 

 

12:40  3. KOLO  TJ Ruzyně – Sokol Lipence   : 

13:20  3. KOLO  Sokol Lochkov – AFK Slivenec  : 

 

14:00    Vyhlášení výsledků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR 

Účastí na akci všichni souhlasí s pořizováním a zveřejňováním obrazových a zvukových 

záznamů, které mohou být použity k reklamním a propagačním účelům TJ Sokol Lochkov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


