
PROPOZICE

Pořadatel:                Havlovický svaz malé kopané o.s.
Místo konání:                         sportovní areál Havlovice
Datum konání:                            19. - 20. července 2014

Vítěz PVP 2012 - Everlast Příbram



Datum a průběh PVP 2014
Sobota 19. července - 
budou odehrány základní 
skupiny, které jsou rozděleny na 
dopolední a odpolední.
Do nedělních semifinálových 
skupin postoupí vždy nejlepší 3 
týmy ze skupiny.
Neděle 20. července - 
budou odehrány semifinálové 
skupiny z nichž nejlepší dva 
týmy postupují do odpoledních 
vyřazovacích bojů.
Vyhlášení je naplánováno okolo 
17 hodiny.

Sportovní areál v Havlovicích.
Adresa: Havlovice 202, 
             542 32 Úpice, 
GPS: 50°29'18.809"N,       
         16°1'46.828"E.
 

Místo konání PVP 2014

Hrací doba a postupový klíč 
PVP 2014

Hrací doba je stanovena pro 
všechny zápasy na 2 x 10 minut.

Bodování: 
vítězství 3 body

remíza 1 bod
prohra 0 bodů

Postupový klíč
- při postupu ze skupiny 

rozhoduje:
větší počet bodů

vzájemný zápas (minitabulka)
lepší rozdíl skóre

větší počet vstřelených branek
los

- vyřazovací boje:
vítěz postupuje do dalších bojů

při remíze kope každý tým tři 
pokutové kopy, popř. po jednom 

pokutovém kopu na každé straně

Důležité
Losování
Proběhne dne 29. 06. 2014 ve 
sportovním areálu v Havlovicích 
za účasti organizátorů turnaje, 
vedení zástupců obce 
Havlovice a zástupců médií.
Prezentace
Jednotlivé týmy se musejí 
prezentovat v kanceláři turnaje 
a to nejméně 60 minut před 
zahájením své základní 
skupiny.

Pořadatel
Havlovický svaz malé kopané o.s.

Kontaktní osoba
Jaroslav Kocián

tel.: 777 583 602



Startovné
Startovné bylo AMF ČR 
stanoveno na částku 1 500 Kč. 
Tato částka se poukazuje na 
účet AMF ČR, 
č.ú.: 207383248/0300. 
Informace ohledně plateb 
poskytuje sekretář AMF ČR pan 
René Pazdera.
 
V ceně startovného je vstup pro 
všechny hráče, stejně tak i 
všechny fanoušky a
doprovod na sobotní zábavu, 
konanou přímo v areálu.

 PVP 2014

Soupiska PVP 2014
Soupiska může čítat maximálně 
20 hráčů.
Obsahuje: Název týmu, 
kontaktní osoby (tel. číslo, e-
mail), jména, příjmení, data 
narození a čísla dresů 
jednotlivých hráčů.
     
Kontrola soupisek nahlášených 
hráčů a jejich legálních startů 
se provádí pomocí 
internetových soupisek týmů či 
soupisek, které si AMF ČR 
vyžádá od oblastních svazů.
Každý hráč je povinen mít při 
sobě doklad totožnosti, tj. 
občanský průkaz nebo řidičský 
průkaz či pas. Jeden z těchto 
uvedených dokladů je každý 
hráč povinen vzít sebou na 
PVP. 
Soupiska se odevzdává při 
prezentaci týmu, tj. minimálně 
60 minut před zahájením své 
základní skupiny.

Povinná výbava
Každý hráč musí být povinně 

vybaven dresem s číslem, trenýrkami 
a štulpnami. Stejně tak rozhodčí

nevpustí na hřiště hráče bez chrániče 
holení. V případě, že tato situace 

nastane a hráč se na hřišti objeví, 
bude mu udělena žlutá karta.

Všichni hráči daného týmu musí mít 
dresy stejné barvy (možnost 

vypůjčení rozlišovacích dresů u
pořadatelů), brankář musí mít dres 

odlišné barvy od hráčů v poli.
Je zakázáno hrát v kopačkách s 

vyměnitelnými kolíky. V případě, že 
bude taková obuv při hře u nějakého 

hráče objevena, rozhodčí hráče 
vykáže k okamžitému přezutí.

Míč
Každé mužstvo zajistí na svůj zápas 
1 míč velikosti 5, používá se míč pro 

velkou kopanou sešívaný nebo 
lepený, používání plstěných, či 

gumových míčů je zakázáno. 
O způsobilosti míče a jeho výměně 

rozhoduje vždy rozhodčí.
Rozhodčí

Každé utkání bude řídit 1 delegovaný 
rozhodčí.

Důležitou součástí je angažování 
kvalitních rozhodčích, kteří se v 

rámci ještě většího zkvalitnění celého 
turnaje pravidelně účastní školení.

                                                             
Pozor! V kompetenci rozhodčích 

budou pravidelné kontroly dokladů 
totožnosti a soupisek před náhodně 

vybranými zápasy.
                                                             

Rozhodčí nevpustí na hrací plochu 
hráče, který je pod vlivem 

alkoholu či drog.



Ubytování
Ve vlastních stanech - přímo v 

areálu. Kontakt: 737 141 504.
Ubytovna TJ Sokol Havlovice - 

ubytování v 6 pokojích (2 - 5 lůžkové 
pokoje) k dispozici je 1 apartmán s 
vlastním WC a sprchou pro 5 osob. 

Společná kuchyňka vybavená 
lednicí, dvouplotýnkovým vařičem, 
mikrovlnnou troubou, rychlovarnou 

konvicí a nádobím. Sprcha a WC pro 
dámy a pány. Kontakt: 774 662 494 

(737 141 504).
Tělocvična TJ Sokol Havlovice - 

nocleh ve vlastních spacácích, 
kapacita cca 30 míst.

ZŠ Havlovice - nocleh ve vlastních 
spacácích, kapacita cca 30 míst. 

Kontakt: 777 005 790.
Ubytovna Sparta - vzdálenost od 

areálu cca 1 km. Ubytovna je 
vybavena deseti třílůžkovými pokoji s 

umyvadlem, teplou a studenou 
vodou. Společné sociální zařízení 

(sprchy, WC, jak pro muže, tak pro 
ženy) má dostatečnou kapacitu pro 

všechny ubytované.
Městský penzion Úpice - 

vzdálenost od areálu cca 3 km. 
Kapacita je 18 lůžek ve 4 a 5 

pokojích buď s vlastní koupelnou a 
WC na pokoji nebo společným WC a 

koupelnou v patře. 

Doprovodný program 
PVP 2014

Taneční zábava
V sobotu 19. 07. 2014 od 20:00 
hod se ve sportovním areálu 
uskuteční večerní taneční 
zábava.
Moderátor
Po celou dobu turnaje bude k 
dispozici moderátor, který bude 
podávat veškeré informace.
Sportovní areál
Součástí areálu je minigolf, 
kurty na tenis a nohejbal, 
volejbalové kurty, stoly na stolní 
tenis a ruské kuželky, zahradní 
šachy, kurt na plážový volejbal.
Aktivity pro děti
Pro děti je ve sportovním areálu 
připraveno dětské hřiště a 
trampolína.
Občerstvení
Po celý průběh turnaje bude 
zabezpečeno občerstvení v 
širokém sortimentu a 
v dostatečném množství přímo 
v samotném areálu.

Turnaj se koná za podpory:
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