
MEMORIÁL JANA VACULÍKA 
v malé kopané (IX. ročník) 

 
Termín :  sobota  21. června 2008 v 8:00 hod 
Pořadatel :  Litrp ůl  
Místo:   hřiště u Sokolovny, Bystřice pod Hostýnem 
 

PROPOZICE  
 
1. Losování turnaje proběhne ve středu 11. června 2008 v hospodě U Třech Šutrů (salónek v prvním patře) 

ulice na Kamenci v Bystřice pod Hostýnem v 17:00 hodin. 
 
2. Mužstva budou nalosována do dvou skupin, každá skupina bude tvořena pěti mužstvy. Zápasy ve skupině 

budou probíhat způsobem každý s každým. První dva z každé skupiny postupují do semifinále, které se 
hraje systémem play-off. Loňský vítěz bude automaticky nalosován do skupiny B. Tým, který se vloni 
umístil na druhém místě bude automaticky nasazen do skupiny A. 

 
3. Soupiska mužstva musí obsahovat jména, rodná čísla a podpisy všech hráčů. Dopisování hráčů do soupisky 

je možno jen do začátku prvního zápasu mužstva. Soupiska může obsahovat libovolný počet hráčů. 
Družstvo odevzdá soupisku nejpozději před začátkem svého prvního zápasu ve skupině. Každý hráč může 
startovat pouze za jedno družstvo, musí být starší 18-ti let a svým podpisem souhlasí s tím, že v případě 
úrazu je bez jakéhokoli nároku na odškodnění ze strany pořadatele. 

  
4. Soupiska mužstva může obsahovat maximálně 2 hráče, kteří v sezóně 2007/2008 byli na soupisce týmu 

hrajícího divizní nebo vyšší fotbalovou soutěž. 
 
5. Startovné za mužstvo činí 600,- Kč, platí se při losování turnaje. 
 
6. V případě, že se družstvo nedostaví na turnaj, ztrácí nárok na vrácení startovného. 
 
7. Hraje se podle pravidel malé kopané (5+1), družstvo musí nastoupit ve stejných dresech, povolená obuv – 

tenisky, botasky. Střídání je libovolné uprostřed hřiště, čekací doba je 2 minuty. Míč určí pořadatel. 
 
8. Zápasy budou řídit kvalifikovaní rozhodčí. 
 
9. Hrací doba  -  zápasy ve skupinách, zápas o 3. místo – 2 x 7 minut 

-  semifinále, finále – 2 x 10 minut 
 
10. Přestupky: - žlutá karta – vyloučení na dvě minuty 

- červená karta – vyloučení do konce utkání 
 

11. Ve skupinách při rovnosti bodů rozhoduje: 1) vzájemný zápas 
2) brankový rozdíl 
3) větší počet vstřelených branek 
4) pokutové kopy 

 
12. Mužstva na prvním až třetím místě, nejlepší střelec a nejlepší brankář obdrží věcné ceny. 
 
13. Protest se podává u pořadatele nejpozději do konce finálového zápasu, vklad činí 500,- kč. Při oprávněnosti 

protestu bude vklad vrácen. O oprávněnosti protestu a o případném postihu rozhodne pořadatel. V případě 
neoprávněného protestu propadá vklad pořádajícímu týmu. 

 
14. Organizace turnaje - Litrpůl  :    Tomáš Jurásek (603 527 314)  – nástěnkář 

Karel Němec (604 763 586) – provianťák 
Petr Symerský (731 068 258) – sběrač zakopnutých míčů 

     Tomáš Perutka (604 717 494) – asistent sběrače zakopnutých míčů 
     Aleš Winkler (603 169 611) – finanční manager 

Dalibor Zela – výčepní 
Jiří Maťa – zásobovač 

 
15. Aktuální info: www.litrpul.kvalitne.cz  


