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Liga malých mistrů 
Propozice turnaje pro kategorii předpřípravky 

 

Kategorie: roč. narození 2016 a 2017 (dokládá se při prezenci odevzdáním soupisky s daty narození a 

čestným podpisem trenéra o pravdivosti). Příp. 2018. Počet týmů: 12 

Termín: neděle 26. března, 9:30 až cca 13:00  

Prezence: 8:45 – 9:00 

Zaslání soupisek: do 25. března (20:00) na michal@tjslavojledenice.cz (pro rychlejší prezenci) 

Formát: 3+0 (bez brankáře), v jednom týmu max. 6 dětí, klub může postavit max. 3 týmy (celkem 

tedy za klub max. 18 dětí). Hráči se příp. mezi týmy nesmí točit, musí hrát jen za jedno mužstvo! 

Počet hřišť: 3, hrací plocha je vyznačena kloboučky. Hrací plocha: 20 x 15 metrů. Míč: velikost 3 

Doba zápasu: 10 minut. Branky: rozměr 0,95 x 0,7 m, 4 branky/hřiště 

Nejlepší hráč týmu: Po turnaji nahlásí trenér nejlepšího hráče svého týmu 

Formát: 3 skupiny po 4 týmech (každý s každým), nadstavba 3 skupiny po 4 týmech (každý s každým), 

bodování: vítězství = 2 body, remíza = 1 bod. Postup do nadstavby a určení pořadí: body, vzájemné 

zápasy, rozdíl skóre, vyšší počet vstřelených branek, los 

Startovné: neplatí se, každý klub ale musí na turnaj nominovat z řad trenérů jednoho rozhodčího 

Ceny: pikador pro děti (hradí klub TJ Slavoj Ledenice), pohár pro nejlepší hráče 

Dílčí upřesnění pravidel:  

- Po vstřelení gólu se mužstvo vrací na vlastní polovinu, soupeř rozehrává z poloviny hřiště 

- Hraje se jen na auty (auty se vhazují), na rohy se nehraje. Místo rohu má vždy míč bránící 

tým, který rozehrává z předbrankového prostoru přihrávkou. Neplatí pravidlo ofsajdu 

- Platí benevolence při zahrání hry rukou v poli (při střele viz další bod) 

- Pokud by bránící hráč zastavil míč mířící na branku rukou (a to mířící i na brankovou 

konstrukci), je pískána penalta ze vzdálenosti 5 metrů do prázdné branky   

- Všechny kopy jsou přímé, nejbližší protihráč musí stát min. 2 metry daleko 

- Střídání: hokejové, ale jen v prostoru střídaček (hráč musí nejprve opustit hřiště, až poté 

může nastoupit nový)  

*Změna propozic vyhrazena 
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