
P R O P O Z I C E 

Svaz odborářů služeb a dopravy,  SŽDC, s. o.  
pořádají  

         Turnaj v kopané o pohár 
              Předsedy SOSaD  

 
  
Pořadatel:  Svaz odborářů služeb a dopravy 
  Organizačně zajišťuje ZO SOSaD Sokolov 
  Čerpán příspěvek z C  -  FKSP 
 
Termín:   21 června 2014 od 10:00 hodin 
 
Presentace:                 21. června 2014 od  9:30 hodin  
 
Řízení turnaje:  Ředitel turnaje: Honza Vašák tel.972 444 490, mobil 602 486 793,     
                                    mail:Vasak@szdc.cz 
  Organizační pracovníci: Petr Zilvar, Karla, Kateřina a Honzík Vašákovi, Tomáš a    

Pavel Polívkovi, Tupý Luboš a Roland 
 
Rozhodčí:                   budou delegováni okresním svazem rozhodčích 
 
Místo konání:  fotbalový stadion BANÍK Sokolov – „horní“ hřiště  
 
Podmínky účasti:  Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních 

akcí hrazených z prostředků FKSP SŽDC, s.o.  
Každý zúčastněný tým předloží při prezenci jmenný seznam účastníků – maximálně 
20 osob s určením vedoucího týmu 
Zúčastnit se turnaje mohou všichni zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci. 

  Účastníci startují v době svého volna.     
 

Předpis:  Hraje se dle pravidel pro kopanou a těchto propozic. Hraje 11 hráčů, střídání je 
libovolné.  
Hrací doba 2 x 10 minut. 

Systém: Osm družstev bude rozděleno na základě losování do dvou skupin po čtyřech 
týmech - skupina A a skupina B. Hraje dle rozpisu utkání každý s každým ve 
skupině. Nasazeni do skupiny „A“ bude tým ŽST Chomutov a do skupiny „B“  
bude tým ŽST Cheb (lonští finalisté). O umístění ve skupině rozhoduje: 
-počet bodů 
-vzájemný zápas 
-skóre 
-více vstřelených branek 
-podíl vstřelených a obdržených pranek 
-los 
Vítězové skupuy „A“ a Skupiny „B“ se utkají o 1. místo, druzí ze skupiny „A“ a 
druzí ze skupiny „B“ se utkají o 3. místo, třetí ze skupiny „A“ a třetí ze skupiny 
„B“ se utkají o 5. místo, čtvrtí ze skupiny „A a čtvrtí ze skupiny „B“ se utkají o 7. 
místo  
 
Hrací doba a systém se může před začátkem turnaje upravit podle 
počtu přihlášených týmů. 



 
V  utkáních o umístění bude při nerozhodném výsledku bude proveden penaltový 
rozstřel – tři penalty střídavě a pak do rozhodnutí 

 
 
Protesty:                   Protesty se podávají s vkladem 500.-Kč k rukám ředitele turnaje (vklad se nevrací) o   
                                   protestu rozhodne jury složená s vedoucích mužstev 
 
Ceny:  Vítěz obdrží putovní pohár předsedy SOSaD .První, druhá a třetí mužstva obdrží    

poháry, všechna zúčastněná družstva obdrží diplomy, věcnou cenu  a   
diplom také obdrží nejlepší střelec a  nejlepší brankář (toho určí  jury složená 
z vedoucích mužstev). 
Zvláštní cenu a diplom  obdrží také největší „Lazar“ (toho určí  jury složená 
z vedoucích mužstev). 
. 

 
Pojištění: účastníci jsou povinni uzavřít na dobu konání sportovní akce základní úrazové 

pojištění individuelně na vlastní náklady. 
  
Ubytování:    zajišťuje pořadatel dle požadavků  
 
Stravování  zajišťuje pořadatel  
 
 

 


