
                                                                    

 

Brno 24. 7. 2017 

Komunitní centrum pro válečné veterány, Vojenská nemocnice Brno, Univerzita obrany a 

Československý legionář pořádají devátý ročník mezinárodního turnaje v malé kopané, který je 

opět součástí setkání asociací válečných veteránů regionu střední a východní Evropy. 

Pozvánka a propozice 9. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje v malé 
kopané, který se uskuteční v rámci setkání členů asociací válečných veteránů 

regionu střední a východní Evropy. 
Vážená paní, pane,  

Dovolte mi pozvat vás co nejsrdečněji na již 9. Ročník mezinárodního setkání modrých 

baretů a válečných veteránů, který se koná ve dnech 7. – 9. 9. 2017 v Brně.  

Součástí setkání je mezinárodní turnaj v malé kopané. Fotbalová klání proběhnou 9. 9. 

2017 ve sportovním areálu Univerzity obrany nebo Sokola 1, Kounicova, Brno. Místo je 

v jednání a bude upřesněno   

PROGRAM a ORGANIZACE TURNAJE: 
MÍSTO:   Bude upřesněno 
TERMÍN: SOBOTA 9. září 2017 
ČAS:  do 8,45 prezentace zahajujících mužstev 

09,00 – 17,00  turnajová utkání dle rozlosování 
09,00 – 17,00  probíhá doprovodný program k turnaji 
11,00 – 14,00  Oběd účastníků turnaje 
17,00                  Vyhlášení  výsledků 

   

Pravidla:                        Dle pravidel malé kopané.  

Upřesnění pravidel:    -      rozehrání míče do hry – vždy ze země 
- Brankář – rozehrává aut ze země 
- Brankář – chycený míč v brankovišti – rozehrává z ruky 
- Faul v brankovišti – penalta z oblouku brankoviště 
- Odsup při rozehrání míče – minimálně 3 metry 

    

Systém:                          Turnaj bude probíhat dle rozlosování, které proběhne před 

zahájením turnaje a je závislé na počtu přihlášených mužstev. Při 

lichém počtu mužstev se bude hrát systémem každý s každým. Při 

počtu přihlášených mužstev více než osm – ve skupinách. Nejprve 

každý s každým. Následně se bude hrát o umístění  - mezi 

mužstvy dle jejich umístění ve skupinách.  



  Počet hráčů: 4+1 (maximální počet hráčů 10).; střídání: hokejově; 

délka hrací doby: 1x10minut (může se změnit dle počtu 

přihlášených mužstev), rozměr branek: 2x3m a hřiště 20-24x40m. 

Každé družstvo si donese vlastní fotbalový míč vel.5 (klasický 

fotbalový míč). Účastníci si zajistí dresy (případně jednotná 

očíslovaná trička) a sportovní obuv ideálně turfy (kopačky jsou 

zakázány). Turnaj se hraje za každého počasí. V případě 

trvalejších dešťů a podle pokynů správce areálu o nezpůsobilosti 

terénu by se kopaly pokutové kopy dle rozlosování. 

      Rozhodčí:        zabezpečí pořadatel – Čs.legionář 

Ústroj:         sportovní, neformální viz charakter programu,  

      Občerstvení - strava: zabezpečeno v areálu – od pořadatele  

      Ceny a hodnocení: 
- 1. – 3. Místo v doprovodných disciplínách  
- 1. – 3. Místo v bojích ve skupinách 
- 1. – 3. Místo v celkovém pořadí 

 

     CENY:         poháry, diplomy, drobné dárkové předměty 
       
 

Příležitostný příspěvek : 200,- /osoba 8 EUR/osoba 
 

 Startovné lze uhradit v hotovosti na místě konání turnaje nebo převodem na účet
  

Úhrada startovného na účet KB :    107-2762750237/0100    VS: 392016, do poznámky 
zadejte jméno kapitána mužstva nebo název přihlášeného mužstva. 

 
Startovné slouží k úhradě nákladů: 

- Nájemné sportovišť 
- Základní občerstvení a oběd účastníků 
- Náklady spojené s doprovodným programem 
- Ceny pro účastníky 
- Náklady na rozhodčí fotbalového turnaje 

Časový harmonogram a program podléhá možné organizační změně! 

Závazná přihláška týmů a účastníků turnaje na email    

office@cslegionar.cz 

nejpozději do: 31.8.2017 

      Poznámka:              Při konání turnaje v areálu univerzity obrany bude třeba předložit seznamy účastníků, 

kde bude třeba uvést  -  jména, příjmení, čísla OP nebo osobního dokumentu, občanství, 

data narození, adresy trvalého bydliště. 

V Brně: 24. 7. 2017 
Předseda spolku Čs. Legionář      Tajemník spolku Čs. Legionář  
Ing. Karel Černoch       Ing. Franek Pavel   


