
MALÁ KOPANÁ 
Regionální fotbalový turnaj Základních škol praktických 

 

 

Datum a místo konání:  

25. dubna 2023 

fotbalové hřiště Podsedice 
 

Začátek turnaje: 

9.15 - 9.30 hod. 
 

 

 

Startující: žáci ZŠ praktických  

(rok nar. – 2008 a mladší / výjimka: 2 hráči roč. 2007) 

- na soupiskách a fyzicky přítomni budou max. 2 hráči 

 

Starší chlapci nastoupit nesmí, družstvo si můžete doplnit dívkami. 

Jestliže se zjistí, že nastoupil starší chlapec, družstvo bude vyřazeno  

z turnaje.  

Pro ověření věku dítěte prosím k soupisce dětí napsat číslo na pana ředitele 

dané školy!  

 

Družstvo: tvoří 5 hráčů (4 hráči v poli + brankář) a 3 náhradníci  

(kopačky bez šroubů!) 

 

Rozhodčí: pedagogický pracovník zúčastněné školy 

 

Přihlášky: písemně zaslané prezenční listiny, e-mailem do 14. dubna 

2023,zkontrolované a podepsané ředitelem školy. Originály podepsané 

účastníky přivezete s sebou. 

V případě nezkontrolované, nepodepsané a včas neposlané prezenční 

listiny nebude pořadatelem brán zřetel na účast v turnaji. 

 
 

 

Základní škola praktická 

Dlažkovice 1 

411 15     Třebívlice                         

 

           E-mail: kotlarjiri@seznam.cz 



       ved.vychovatel@dddlazkovice.cz 

Technická část 

 
Hrací systém:na základě počtu přihlášených družstev se bude hrát  

ve 2 skupinách, postupují dva z každé skupiny, potom 1A- 2B / 2A - 1B  

 

Hrací doba: 1 x 10 minut s 3 minutovou přestávkou (podle přihlášených 

týmů) 

 

Ceny: nejlepší 3 týmy získávají poháry s diplomy a věcným darem,  

vyhodnocení nejlepšího, brankáře, hráče, střelce, 

drobné dárky pro všechny hráče 

 

Zdravot. zabezp.:každý hráč s kartou ZP, každý trenér zodpovídá  

za zdravotní stav hráčů, OP s sebou   

 

Stravování: pro hráče a pedagogický doprovod svačina zajištěna     

 

 

Doprava: Individuální. Lze využít vlak s odjezdem v 8:14 z Litoměřic přes 

Lovosice 8:32, příjezd do Podsedic 8:50 (z Roudnice odjezd do Lovosic v 7:48, 

z Ústí nad Labem 8:06)  nebo z Mostu v 8:27 (v Podsedicích 9:04).  

 

Zúčastněné mužstvo přebírá odpovědnost za eventuální škody vzniklé během 

akce a při dopravě na sportovní akci, a to jak na vozidle, tak na zdraví 

přepravovaných osob.  

Doprovod též plně odpovídá za chování svých svěřenců po celou dobu konání 

akce, případně vzniklé škody plně uhradí.     

Doporučujeme vedoucím, aby hráči s sebou nevozili cennosti a osobní 

drahocenné věci. Za případnou ztrátu pořadatel neručí. 
 

 

 

 

 

Těšíme se na hezké sportovní zážitky 

 

 

Bc. Kotlář Jiří 

vedoucí vychovatel, zástupce ředitele DD Dlažkovice 

     



V Dlažkovicích dne 15.03. 2023 


