
 
 
 
 

 

Svaz odborářů služeb a dopravy 
ve spolupráci se zaměstnavatelem SŽDC pořádají  

sportovní akci 
 

Turnaj v kopané 
O pohár Předsedy SOSaD 

 
  
Pořadatel:  Svaz Odborářů Služeb a Dopravy 
 
Termín:  23. června 2018 od 10:30 hodin (prezentace od 10:00 hodin) 
 
Místo konání:  Fotbalový stadion FC Františkovy Lázně   
 
Řízení turnaje:  Organizačně zajišťuje ZO SOSaD Cheb  

  Čestný ředitel: Stanislav Svojanovský – přednosta PO Karlovy Vary 
Ředitel turnaje: Jiří Skopový, tel: 604 444 248, jiri.skopovy@centrum.cz 

   Organizační pracovníci: členové ZO SOSaD Cheb 
 
 
Podmínky účasti:  Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních 

akcí hrazených z prostředků C - FKSP SŽDC, s. o. . 
 

Startovné pro účastníka ve výši 800 Kč, se skládá z pronájmu fotbalového areálu 
včetně zázemí, stravování a občerstvení po dobu akce, nákladů na rozhodčí, 
zdravotní služby, cen, technického zabezpečení a ostatních nutných nákladů na 
organizaci akce. 
 
Účastník soutěže se úhradou startovného nezabývá, je věcí dohody generálního 
ředitelství SŽDC a pořadatele soutěže. Účastníci startují v době svého volna, bez 
nároku na refundaci mzdy. 
 
Zúčastnit se turnaje mohou všichni zaměstnanci SŽDC a jejich rodinní příslušníci.  

   
Přihlášky:         Každý zúčastněný tým předloží při prezenci jmenný seznam účastníků (prezenční 

listinu s osobními čísly účastníků) – s určením vedoucího týmu 
Závazné přihlášky přijímá: 
Jiří Skopový tel: 972 443 441, mail: jiri.skopovy@centrum.cz, 
nejpozději do 15. 6. 2018 

   

Předpis:  Hraje se dle pravidel pro kopanou a těchto propozic. Hraje 6 + 1 hráčů na 
zmenšeném hřišti, střídání je libovolné.  
Základní skupiny, zápasy o umístění - hrací doba 2 x 15 minut. 



 
 
 
Systém: Družstva budou rozděleny na základě losování do dvou skupin - skupina A a 

skupina B. Hraje dle rozpisu utkání každý s každým ve skupině.  
 
Dále o umístění se bude hrát:  
1. ze skupiny „A“ se utká s 2. ze skupiny „B“ semifinále I 
1. ze skupiny „B“ se utká s 2. za skupiny „A“ semifinále II 
3. ze skupiny „A“ se utká s 3. ze skupiny „B“ o 5. místo 
Poražení semifinalisté       o 3. místo 
Vítězní semifinalisté        o 1. místo 
 
O umístění ve skupině rozhoduje: 
- počet bodů 
- vzájemný zápas 
- skóre 
- více vstřelených branek 
- podíl vstřelených a obdržených branek 
- los 
     
V  utkáních o umístění bude při nerozhodném výsledku proveden penaltový rozstřel 
– každé mužstvo 5 penalt střídavě a dále pak po jedné penaltě do rozhodnutí. 
 
Hrací doba a systém se může před začátkem turnaje upravit podle počtu 
přihlášených týmů. 
 

Rozhodčí:  Budou delegováni okresním svazem rozhodčích. 
 
Protesty:                 Protesty se podávají se 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. 
 
Pojištění: Účastníci jsou povinni uzavřít na dobu konání sportovní akce základní úrazové 

pojištění individuálně na vlastní náklady. Každý účastník sám odpovídá za ověření 
svého zdravotního stavu lékařskou prohlídkou. 

 
Ubytování:  Zajišťuje pořadatel dle požadavků. 
 
Stravování  Zajišťuje pořadatel. 
 
 


