
Benefiční UAC turnaj v sálové kopané 

Místo, čas, parkování 
Termín: sobota 4. 2. 2017 
Místo: Sportovní hala Jeneč, Lidická 210, 252 61 JENEČ 
Čas: 8:00 až 15:00 turnaj, 16:00 vyhlášení ve vedlejší sokolovně. Příchod do haly od 
7:30 - prosím dorazte na čas :-) 
Zápisné: 1 000 Kč, všechny vybrané prostředky jdou na konkrétní nákupy DD Unhošť 
(bude představeno při vyhlášení). 
Vstupné pro diváky: dobrovolné (jde na konkrétní nákupy DD Unhošť) 
 
Parkování: parkoviště přímo před halou, parkoviště u Zdravotního střediska (příjezd z 
ulice Zahradní), na kraji silnice před kavárnou, na kraji silnice v ulici Sportovní.

 

Systém hry 
2 skupiny po 3 týmech. Poslední ve skupinách hrají o 5. a 6. místo. 1. a 2. play-off semifinále 
- finále, hrací doba 2x12 minut. (v případě remízy v play-off penalty) 
 

 



V případě shodného počtu bodů ve skupině o pořadí rozhoduje vzájemný rozdíl ve skóre, 
vyšší počet vstřelených gólů a případně penaltový rozstřel.  

Pravidla 
Hraje se 4+1 (4 hráči + brankář), hokejové střídání, futsalový míč, futsalová pravidla (auty, 
rohy se kopou), odkopy rozehrává brankář rukou – míč nesmí vyhodit za půlku.  
Při rozehrání musí soupeř stát min. 5 m od balonu. Auty se hrají na všech stranách hřiště, 
na červené čáře. Bude zajištěn rozhodčí. 
 
Po vyloučení hraje mužstvo 2 minuty ve třech, vyloučený hráč už nesmí zasáhnout do 
zápasu. 

Seznam přihlášených týmů 

Skupina A 
● AC Sparta Praha Cycling 
● TJ Sokol Jeneč 
● Stark Cycling Team 1 

Skupina B 
● Dětský domov Unhošť  
● CK Vinohradské šlapky 
● Stark Cycling Team 2 

Praktické informace 
Hala sousedí s kavárnou Káva Jinak, kde si můžete zakoupit občerstvení (dorty, kávu, pití, 
focaccia atp.). Šatny jsou vybaveny sprchou. Voda pro občerstvení hráčů je zajištěna. Každý 
účastník hraje na své vlastní nebezpečí. 
 

Poděkování 
Děkujeme obci Jeneč za poskytnutí sportovní haly a sokolovny. Také děkujeme firmě 
POMPO spol. s r.o.  za poskytnutí drobných darů pro DD Unhošť. 

 


