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JARČOVSKÝ TURNAJ PŘÍPRAVEK 
TJ Sokol Jarcová z.s. pořádá v rámci svých oslav k 70. výročí založení Tělovýchovné 

jednoty 2. ročník turnaje mladších a starších přípravek. Vzhledem k tomu, že jsme 

v loňském roce s tímto formátem paralelního turnaje v obou kategoriích slavili úspěch, 

alespoň soudě dle pozitivního hodnocení zúčastněných, rozhodli jsme se v tomto roce 

pokračovat zmíněným 2. ročníkem.  

Tímto bychom Vás všechny chtěli co nejsrdečněji pozvat do našeho krásného 

sportovního areálu s přírodním travnatým hřištěm. Paralelní turnaje přípravek budou 

probíhat na samostatných hřištích dle pravidel fotbalu malých forem. Bližší informace 

o turnaji přípravek se dozvíte na straně č. 2 kapitola PROPOZICE. 

V případě, že máte zájem se v kategorii turnaje mladších, nebo starších přípravek 

zúčastnit, potvrďte prosím Vás svou účast vzhledem k omezené kapacitě co nejdříve.  

Kontaktní osoba: Tomáš Drábek 

 mobil: 733 730 127 

 email: drabek.fotbal@jarcova.cz 

Po uzavření přihlášek a naplnění kapacity turnajů Vám budou zaslány podrobné 

informace a časový program jednotlivých zápasů. 

Sportovci a trenéři obdrží při prezentaci poukázky na jídlo a pitný režim. Pro fanoušky 

našich malých fotbalistů je občerstvení zajištěno taktéž.  

K parkování vozidel fanoušků, sportovců a všech účastníků turnaje bude sloužit 

připravená plocha v blízkosti hřiště. 

Všichni zúčastnění sportovci (děti + trenéři) budou odměněni! 

Na Vaši účast se srdečně těší tým pořadatelů. 

S přátelským pozdravem  

V Jarcové, 18. dubna 2017 T o m á š  D r á b e k ,  p ř e d s e d a  

 T J  S o k o l  J a r c o v á  z . s .  
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PROPOZICE 
Pořadatel: TJ Sokol Jarcová z.s. - oddíl kopané. 

Datum: Sobota 24. června 2017 od 9:00 hodin. 

Místo: Travnaté fotbalové hřiště v Jarcové. 

Věková kategorie: Mladší přípravka (2008 a mladší).  

 Starší přípravka (2006 a mladší). 

 Na požádání nutno předložit soupisku z IS FAČR. 

Pravidla: Pravidla fotbalu malých forem. 

Délka utkání: Minimální délka utkání 15 minut až 20 minut. 

Hraje se: Dle počtu přihlášených mužstev každý s každým, maximální 

počet 8 mužstev pro starší přípravku (12 hráčů + 2 trenéři) 

a 8 mužstev pro mladší přípravku (10 hráčů + 2 trenéři). 

Hřiště: Samostatná hřiště pro starší a mladší přípravku. 

Rozhodčí: Rozhodčí zajistí pořádající oddíl. 

Ceny: Zajištěny pro všechna družstva a nejlepší hráče. 

Startovné: 1 000 Kč – mladší přípravky, 1 200 Kč – starší přípravky, 

 (pitný režim, ceny, oběd, občerstvení hráčů). 

Sportovci a trenéři obdrží při prezentaci poukázky na jídlo a pitný režim. Pro fanoušky 

našich malých fotbalistů je občerstvení zajištěno taktéž. 

K parkování vozidel fanoušků, sportovců a všech účastníků turnaje bude sloužit 

vyznačená plocha v blízkosti hřiště. 

Na tomto odkazu se můžete podívat na fotogalerii z loňského turnaje: 

http://www.sokoljarcova.cz/foto-galerie/momentky-z-turnaje-pripravek-o-pohar-lakovny-hajdik/ 

http://www.sokoljarcova.cz/foto-galerie/momentky-z-turnaje-pripravek-o-pohar-lakovny-hajdik/

