
 

 

OBLASTNÍ KOLO  

McDonalďs Cup kategorie I. a II. 
Pořadatel:          Středisko volného času Litomyšl 
                             TJ Jiskra Litomyšl -oddíl kopané 
 
Termín:               kategorie I. pátek 22.4.2022 – 8:00 hodin   
   kategorie II. úterý 26.4.2022 - 8:00 hodin 
 
Místo:                 Litomyšl -tréninkové hřiště na stadionu TJ Jiskra 
 
Přihlášky:           nejpozději do 20.4.2022 
 
Soupisky:           družstva škol startují na společnou soupisku, na které bude uvedeno      
                             nejvýše 12 hráčů a jméno vedoucího družstva, vedoucí ji odevzdá před 
                             soutěží 
                               
Doprava: vlastní  
 
Šatny:  v areálu stadionu 
 
Informace: Janda Petr - SVČ Litomyšl, tel.: 732 163 054, e-mail.: janda@svc.litomysl.cz 
 
Předpis: hraje se podle pravidel turnaje McDonalďs Cup 2021/2022 a tohoto dokumentu  

• neplatí „ofsajd“ 

• střídaní hráčů „hokejově“ 

• brankař nesmí chytit do rukou „malou domů“ kategorie II. 

• další upřesnění pravidel www.McDonaldsCup.cz 
  

Startují: počet hráčů 5+1, maximální počet náhradníků 6 žáků  
 
          

Systém soutěže: bude určen podle počtu přihlášených družstev 
 
Hřiště:  plocha o velikosti 42x27 metrů 
Branky:  5x2 m 
                               
Doba hry:          kategorie I. 2x15 minut hrubého času 
   

kategorie II. 2X20 minut hrubého času 
 
minimum pro obě kategorie 2x 8 minut hrubého času 

 
 

http://www.mcdonaldscup.cz/


 

 
 
 
Podmínky účasti:  

Přihlášená škola zajistí pedagogický doprovod, který bude zodpovídat 
                             za kázeň a bezpečnost žáků školy při soutěži, škola zodpovídá za zdravotní 
                             způsobilost žáků zúčastnit se soutěže. Účastníci nejsou pojištěni proti úrazu    
                             a případným ztrátám. Účastníci mají u sebe kartičky zdravotní    
                             pojišťovny (kopii). 
 
Hrací systém: bude určen podle počtu přihlášených družstev 
 
 
Určení pořadí:      

• podle počtu získaných bodů (3–1-0) 

• při stejném počtu bodů rozhoduje vyšší počet bodů ze vzájemných utkání 

• je-li tento poměr stejný, rozhoduje brankový rozdíl ze vzájemných utkání 

• je-li tento poměr stejný, rozhoduje vyšší počet vstřelených branek ze vzájemných 
utkání 

• vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži 

• vyšší počet vstřelených branek v soutěži 

• los 
 
  
Úbor:                  Družstvo nastoupí k zápasům v jednotných dresech (označených čísly).  

Nejsou povoleny kopačky s vyměnitelnými kolíky. Brankař bude barevně odlišen od 
svých spoluhráčů. Vezměte si míč na rozehrání.    

                       
Ceny:                   družstva obdrží diplomy 
 
Postup:  do okresního kola, které se koná 3.5.2022 ve Svitavách-kategorie I., 2.5.2022 v 
                             Moravské Třebové-kategorie II., postupuje vítězné družstvo z každé kategorie 
     
Různé:       

• pořadatel si vyhrazuje právo, že v případě nutnosti upraví podmínky soutěže  

• pedagogický doprovod musí mít vhodnou obuv  

• prosíme pedagogy, aby upozornili děti, aby s sebou nenosily cenné věci, jako je mobil, 
šperky apod., nebo si je uschovaly u doprovázející osob 

• za zdravotní způsobilost žáků zúčastnit se soutěže a prokázání jejich bezinfekčnosti 
zodpovídá vysílající škola. 

 

 

               Mgr. Josef Štefl                  František Jandáček                     Petr Janda 

ředitel SVČ Litomyšl       oddíl kopané               pedagog SVČ Litomyšl 

 

                                                                             


