
X. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ 

Pořadatel: fotbalový klub Komárno-Osíčko  

Místo konání: fotbalové hřiště "na Rybníčku", Komárno, okr. Kroměříž  

Datum: sobota, 29. 6. 2019, 9:00 hod. 

Prezence mužstev: od 8:30 do 8:45 hod  

Právo startu: zaplacení startovného  

Přihlášky: e-mailem na fkkomarno@seznam.cz, pořadí dle zaplacení startovného, při použití 
platby na účet použijte jako variabilní symbol telefonní číslo kontaktní osoby (nebo do zprávy 
pro příjemce jméno kapitána), informace o přihlášených týmech na www.fkkomarno.cz/akce 

Informace:   

FK Komárno-Osíčko       email: fkkomarno@seznam.cz 

Miroslav Gajdušek  telefon: +420 739 524 347  email: 

Bc. Jaromír Gadas  telefon: +420 608 460 766 email: jaromir.gadas@centrum.cz 

Bc. Jakub Nevtípil   telefon: +420 601 552 301  email: nevtipil@gmail.com  

Pravidla: hraje se 4+1 podle pravidel velké kopané a místních pravidel pořadatele  
Hrací doba: 2 x 7 minut, čtvrtfinále a semifinále 2 x 10 minut, finále 2 x 15 minut  
Rozměry hřiště: 40 x 20 m Rozměry branky: 3,30 x 2,20 m Brankoviště: 6 m x 9,3 m 
Povolená obuv: kopačky (s umělohmotnými či pryžovými kolíky), turfy, tenisky  

Startovné:   Kč 500,- (neobsahuje občerstvení) NUTNO ZAPLATIT DO 26. 6. 2019  

Možnosti uhrazení startovného:  

- bankovním převodem na účet 1484357309/0800 (var. symbol tel. číslo kontaktní osoby) 

- osobně u kompetentních osob (po telefonické domluvě) 

Systém turnaje: startuje maximálně 20 družstev (4 skupiny po 5ti, nižší počet než 20 - 
skupiny dle počtu účastníků), první 2 družstva z každé skupiny postoupí do play-off - 
vyřazovací systém, pokud bude počet přihlášených nižší, vyřeší se rozlosování a počet skupin 
při nástupu mužstev a po dohodě s kapitány (možný systém každý s každým) 

Losování: proběhne na začátku turnaje po prezenci mužstev  

Povinnosti soutěžících: hrát v dresech stejné barvy, dodržovat časový rozpis turnaje, 
vlastní míč se doporučuje 

Občerstvení: 2 výčepy (alko i nealko), pochoutky z grilu (cigáro, klobásy, hermelín, steaky), 
sprchy 

Ceny: poháry, pro vítěze sud piva, věcné předměty od sponzorů turnaje, diplomy, individuální 
ocenění, doplňková soutěž o playboye turnaje 


