
             
 

 

MALÁ KOPANÁ 
Regionální fotbalový turnaj Základních škol praktických 

 

 

Datum a místo konání:  

26. dubna 2022 

fotbalové hřiště Podsedice 
 

Začátek turnaje: 

9.15 - 9.30 hod. 
 

 

 

Startující: žáci ZŠ praktických  

(rok nar. – 2007 a mladší / výjimka: 2 hráči roč. 2006) 

- 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, e-mailem do 15.dubna 2022, zkontrolované  

a podepsané ředitelem školy 

V případě nezkontrolované, nepodepsané a včas neposlané přihlášky nebude 

pořadatelem brán zřetel na účast v turnaji. Přihláška slouží zároveň jako 

prezenční listina, Tu je nutné přivézt s sebou podepsanou – prosíme neškrtat, 

případné změny v prezenční listině provedeme na místě. Do hlavičky je nutné 

uvést název sportovního klubu – např. SK Parta – oddíl Lovosice. Doprovod se 



             
 

uvádí jako trenér. V případě nejasností s vyplněním lze doplnit na místě. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 
 

 

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     

 

 

Oběd:Nahlaste, prosím, počet obědů pro hráče a pedagogický dozor (trenéry), 

případně řidiče současně s přihláškou do turnaje 15. dubna 2022. Cena oběda je 

40,- Kč. Obědy členům SK Parta Litoměřicko hradí tento klub.   

 

Autobus (hradí SK Parta) 

Trasa: 

07.45 h  Roudnice nad Labem – před ZŠ praktickou  Neklanova ul.     

08.15 h Litoměřice – Šaldova ul.  



             
 

08.30 h Lovosice – nádraží ČD 

Prosím uvést při zaslání přihlášky, zda využijete – případné změny na tel. 

728603753 V.Slavík 

 

 

Žádám vedoucí družstev, aby se na místo odjezdu dostavili dříve, aby autobus 

nemusel čekat. Případné vzniklé škody hradí SK Parta, který je poté bude 

vyžadovat od cestujících oddílů. 

 

Cesta zpět v opačném pořadí po skončení turnaje, pravděpodobně v 13.00 hodin. 

 

 

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 04.03. 2022 

 

                                    


