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PRAVIDLA	TURNAJE	BALATON	TRÓFEA	2020	

Organizátor	turnaje:	Siófoki	Bányász	–	ESR	
Místo:	Siófok,	Maďarsko	

	
1.	 Pravidla.	 	 Všechny	 zápasy	 se	 hrají	 v	 souladu	 s	 pravidly	 hry	 stanovenými	 Mezinárodní	 pravidlovou	

komisí	 (IFAB),	 jak	 je	vydala	FIFA,	a	v	 souladu	s	pravidly	Maďarského	 fotbalového	svazu	 (MLSZ).	Výše	
uvedený	organizující	klub	získal	od	MLSZ	nezbytné	povolení	turnaj	pořádat.	

						
Organizující	klub	a/nebo	organizace	vytvoří	organizační	výbor	(turnajový	výbor),	který	bude	odpovědný	
za	veškeré	přípravy	související	s	turnajem.	

	
2.	 Rozhodčí.	Všechna	utkání	budou	řídit	rozhodčí	MLSZ.	Každý	tým	musí	určit	jednu	osobu,	která	bude	na	

turnaji	působit	jako	pomezní	rozhodčí.	
	
3.	 Týmy.		
	 Turnaje	se	mohou	zúčastnit	týmy,	které	schválí	jejich	národní	fotbalový	svaz.	
	
4.	 Vedoucí	týmu.	Každý	tým	musí	doprovázet	dospělá	osoba	(starší	18	let).	

Jméno,	 adresa	a	datum	narození	 této	dospělé	osoby	musí	být	 čitelně	vytištěny	na	 registračním	 listu	
týmu.	Tato	dospělá	osoba	bude	považována	za	vedoucího	týmu	a	bude	odpovědná	za	chování	hráčů	
týmu	 na	 hřišti	 i	 mimo	 hřiště.	 Vedoucí	 týmu	 ponese	 odpovědnost	 za	 chování	 týmu	 ve	 sportovním	
areálu,	v	ubytovacím	zařízení	i	ve	všech	ostatních	zařízeních,	která	má	skupina	k	dispozici.	

	
5.	 Věkové	kategorie/výjimky.	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Vzhledem	k	odlišným	termínům	stanoveným	některými	národními	fotbalovými	svazy	pro	různé	věkové	
kategorie	může	organizátor	turnaje	udělit	týmům	výjimku.				

	
Kontrola	 věku.	 Před	 zahájením	 turnaje	 musí	 vedoucí	 týmu	 předložit	 turnajovému	 výboru	 seznam	
hráčů,	 který	 obsahuje	 celé	 jméno,	 datum	 narození	 a	 číslo	 dresu	 každého	 hráče	 týmu.	 Všichni	 hráči	
musí	 předložit	 doklad	 o	 věku	 a	 totožnosti,	 a	 to	 během	 registrace	 po	 příjezdu.	 O	 předložení	 tohoto	
dokladu	mohou	být	následně	požádáni	kdykoliv.	Hráč	může	během	celého	turnaje	nastupovat	pouze	
za	jeden	tým.	Seznam	hráčů	je	k	dispozici	na	webových	stránkách	turnaje	(www.balatontrofea.com)	a	
organizaci	musí	být	zaslán	alespoň	2	týdny	před	příjezdem	(do	11.	června).	

	
	
	

KATEGORIE	 NAROZEN	
DNE/PO		

	 	
U19	
U17	

01.01.01	
01.01.03	

U15	 01.01.05	
U13	 01.01.07	
U12/8	 01.01.08	
U11/7	 01.01.09	
U10/7	 01.01.10	
U09/7	 01.01.11	
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6.	 Trvání	zápasů,	počet	zápasů	a	počet	hráčů	v	týmu.	
	

KATEGORIE	 NAROZEN	
DNE/PO	

HRACÍ	DOBA	 HRÁČI/TÝM	 POČET	
ZÁPASŮ	

U19	 01.01.01	 2	x	20	 11	 5-6	
U17	 01.01.03	 2	x	20	 11	 5-6	
U15	 01.01.05	 2	x	20	 11	 5-6	
U13	 01.01.07	 2	x	20	 11	 5-6	
U12/8	 01.01.08	 2	x	15	 8	 5-6	
U11/7	 01.01.09	 2	x	15	 7	 5-6	
U10/7	 01.01.10	 2	x	15	 7	 5-6	
U09/7	 01.01.11	 2	x	15	 7	 5-6	

	
7.	 Zápasy	v	základních	skupinách.		

Konečné	 pořadí	 týmů	 v	 základních	 skupinách	 bude	 určeno	 podle	 počtu	 získaných	 bodů.	 Použije	 se	
následující	systém	bodování	zápasů:	3	body	za	vítězství,	1	bod	za	remízu,	0	bodů	za	prohru.	

	
	 Pokud	mají	týmy	ve	skupině	stejný	počet	bodů,	rozhodují	o	pořadí	následující	kritéria:	
	 1)	rozdíl	skóre		2)	větší	počet	vstřelených	gólů		3)	výsledek	vzájemného	utkání		4)	los.	
	

Zápasy	 vyřazovací	 části.	 V	 případě	 remízy	 rozhodnou	 o	 vítězi	 penalty	 podle	 pravidel	 stanovených	
Mezinárodní	pravidlovou	komisí.	

	
Finálové	zápasy.	V	případě	remízy	rozhodnou	o	vítězi	penalty	podle	pravidel	stanovených	Mezinárodní	
pravidlovou	komisí.	

	
8.	 Seznam	hráčů	a	náhradníci.	

Před	 každým	 zápasem	musí	 vedoucí	 týmu	předat	 rozhodčímu	 seznam	hráčů,	 který	 obsahuje	 jméno,	
číslo	dresu	a	datum	narození	každého	hráče	(včetně	náhradníků).		

	
Všech	 pět	 hráčů	 (včetně	 jednoho	 brankáře)	 z	 5	 jmenovaných	 náhradníků	 na	 seznamu	 hráčů	 může	
nastoupit	 do	 hry	 kdykoliv	 během	 zápasu.	 V	 případě	 kategorií	 U9-U10-U11-U12	 je	 povoleno	 „volné”	
střídání	během	celé	hry.	

	 	 	
9.	 Dres.	Každý	tým	je	povinen	přinést	si	s	sebou	druhou	volbu	dresů	kontrastní	barvy.	Pokud	se	rozhodčí	

před	 zahájením	 zápasu	 domnívá,	 že	 jsou	 barvy	 dresů	 obou	 týmů	 příliš	 podobné,	 tým	 zmíněný	 v	
programu	jako	první	se	musí	převléknout.	

	
10.	 Kázeň.	 	 Pokud	 byl	 hráč	 vyloučen	 nebo	 napomenut,	 oznámí	 rozhodčí	 tuto	 skutečnost	 turnajovému	

výboru	bezprostředně	po	utkání.	Hráč,	který	byl	vyloučen	nebo	obdržel	dvě	napomínání,	nesmí	za	svůj	
tým	nastoupit	do	příštího	zápasu.	

	
Poznámka:	 Všechny	 informace	 o	 přestupcích	 během	 turnaje	 budou	 předány	 národnímu	 svazu	
pořádajícího	klubu,	který	tyto	informace	následně	předá	příslušným	národním	svazům.	

	
V	případě	zápasů	v	základních	skupinách	budou	výsledky	týmu	zneplatněny	v	následujících	případech:	

	 -	 pokud	tým	bez	oprávněného	důvodu	nastoupil	pozdě	k	utkání,	
	 -	 pokud	za	tým	nastoupil	hráč,	který	za	něj	není	oprávněn	hrát,	
	 -	 pokud	musel	rozhodčí	ukončit	zápas	z	důvodu	nevhodného	chování	hráčů	tohoto	týmu.	
	 	

	V	případě	vyřazovacích	a	finálových	zápasů	(pokud	se	věc	netýká	zápasů	ve	skupině)	dotyčný	tým	ve	
výše	uvedených	případech	prohraje	svůj	zápas	automaticky	se	skóre	0:3.	

	
	
	
11.	 Protesty.	 Rozhodnutí	 rozhodčího	 ve	 všech	 záležitostech	 týkajících	 se	 hry	 je	 konečné	 a	 závazné,	

protesty	v	této	oblasti	se	proto	nepřijímají.	Všechny	ostatní	protesty	může	podat	u	turnajového	výboru	
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pouze	 odpovědný	 vedoucí	 týmu,	 a	 to	 nejpozději	 do	 15	 minut	 po	 skončení	 zápasu.	 Rozhodnutí	
turnajového	výboru	ohledně	všech	protestů	je	konečné	a	závazné.	Turnajový	výbor	rovněž	rozhoduje	v	
případech,	které	nejsou	uvedeny	v	těchto	turnajových	pravidlech.	

	
Pokud	 se	 rodiče	 hráčů	 zapojí	 do	 diskuzí	 s	 rozhodčím,	 je	 výbor	 oprávněn	 –	 po	 jednom	 varování	 –	
diskvalifikovat	dotyčný	tým.	

	
12.	 Harmonogram	turnaje.	Turnajový	výbor	je	oprávněn	pozměnit	harmonogram	turnaje,	pokud	nastanou	

nepředvídatelné	okolnosti.	
	
13.	 Odpovědnost.		

Je	 odpovědností	 každého	 týmu,	 aby	 zajistil,	 že	 se	 na	 jeho	 hráče	 vztahuje	 přiměřené	 pojistné	 krytí.	
Organizátor	turnaje	ani	organizace	Euro-Sportring	nenesou	odpovědnost	za	poškození,	ztrátu	či	krádež	
majetku	nebo	vybavení	účastníků	či	klubů.	Rovněž	neodpovídají	za	osobní	újmu	či	zranění	účastníků.	

	
	
	 Potvrzení	organizátora:	
	 	
	 Podepsaný	originál	je	k	dispozici	u	organizačního	výboru.	
	
	 ___________________________													 	 	 ______________________	
	 Podpis	kontaktní	osoby												 	 	 	 Datum:	2020-03-20	


