
KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2019 
propozice 

 
 
 
Termín konání: pátek, sobota 5. - 6. 7. 2019 
Místo konání: hřiště TJ Krumsín (okres Prostějov) 
 
Prezentace: každé mužstvo se musí prezentovat minimálně 15 minut před zahájením své základní skupiny v 
prostorách kabin fotbalového hřiště a odevzdat vyplněnou základní soupisku mužstva (součást propozic na 
www.hanacup.cz). 
 
Hrací systém: 

- PA - mužstva jsou rozdělena do 4 skupin po 5 družstvech, ve skupinách hraje každý s 
každým jednotlivě o čtyři postupová místa. 

- SO - postupující týmy se rozdělí do 4 osmifinálových skupin po 4 mužstvech, do play-off 
se kvalifikují první dva z každé osmifinálové skupiny 

- nejlepších 8 celků se utká k. o. systémem až do finále 
- za vítězství se udělují 3 body, za remízu 1 bod 
 

Postupový klíč: 
a) větší počet získaných bodů 
b) větší počet bodů ze vzájemných utkání 
c) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání 
d) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání 
e) celkové skóre - rozdíl branek, větší počet vstřelených branek 
f) ve skupinách los, v play-off systému 3 penalty a dále po jedné penaltě každého týmu až 

do rozhodnutí 
 
Hrací doba: základní a osmifinálové skupiny 2x12 minut hrubého času, čekací doba je zrušena 
 
 
 
 
 
 
Pořadí zápasů: 
Ve všech základních skupinách se budou hrát zápasy v tomto pořadí (losovací číslo je uvedeno u názvu 
jednotlivých mužstev: 
 
Zápas                Soupeři 

 
1. zápas  14:00   1 - 5 
2. zápas  14:30   4 - 2 
3. zápas  15:00   3 - 1 
4. zápas  15:30   5 - 4 
5. zápas  16:00   2 - 3    
6. zápas  16:30   1 - 4  
7. zápas  17:00   2 - 5 
8. zápas  17:30   3 - 4 
9. zápas  18:00   1 - 2 
10.zápas  18:30   3 - 5 

 
 

http://www.hanacup.cz/


Osmifinálové skupiny – Sobota 6.7. 2019 
 
1. zápas  10:00   1 - 4 
2. zápas  10:30   3 - 2 
3. zápas  11:00   4 - 3 
4. zápas  11:30   1 - 2 
5. zápas  12:00   2 - 4    
6. zápas  12:30   3 - 1  
 
 
Pravidla: hraje se podle platných pravidel malé kopané s místními úpravami, z nichž vybíráme: 

- počet hráčů 4+1, střídání hokejovým způsobem 
- skluzy nejsou povoleny, skluz v trestném území se zasažením spoluhráče – penalta 
- závažnější disciplinární přestupky řeší disciplinární komise jmenovaná pořadatelem 
- nejnižší počet hráčů je 3+1 
- hraje se bez načítaných faulů 

 
Výstroj hráčů: jednotné dresy označené čísly, gumotextilní nebo lité kopačky. Při podobnosti dresů soupeřů 
musí zajistit rozlišení týmů tým uvedený na prvním místě v rozpisu. 
 
Pojištění: každý hráč startuje na vlastní nebezpečí, vedoucí týmu odpovídá za zdravotní stav hráčů 
 
Poznámka: pořadatel si vyhrazuje právo na změny propozic 
 

 
!!!!! Každý tým si doveze svůj vlastní fotbalový míč !!!!! 

 
 
 
 
 
 
Další informace podá: 
  
 
 
 
 
     Martin Ošťádal 
     Krumsín 211 
     798 03  Plumlov 
     tel.: 774 825 285 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní soupiska týmu   ……………………..…………………………………………………………………………………….…………… 
 
 
Číslo dresu    Jméno a příjmení                             
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Za poplatek 50,- Kč u pořadatelů je možno přeregistrovat 1 hráče během turnaje (hostování), start jednoho 
hráče za více mužstev bez oznámení hostování je potrestán kontumací zápasu. 
 
 

 
 
      ………………………………………. 
             podpis kapitána 


