
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ 

 

PROJEKT A REALIZACE FUTSALOVÉHO TURNAJE PRO STUDENTY 
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Ondřej Stružka 
 

Vedoucí práce: Mgr. Luboš Charvát 

Plzeň, 2013  



 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně 
s použitím uvedené literatury a zdrojů informací. 

V Plzni, 1. března 2013 

 .....................................................  
vlastnoruční podpis



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 Rád bych poděkoval panu Mgr. Luboši Charvátovi za pomoc a rady při vytváření 

této bakalářské práce, panu Mgr. Jaroslavovi Kovaříkovi za pomoc při plánování a 

organizaci samotného turnaje. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na 

přípravě a realizaci turnaje. 

 

Ondřej Stružka 



 

 
 

 

OBSAH 

1 ÚVOD .........................................................................................................................................5 
2 CÍLE  A ÚKOLY PRÁCE ......................................................................................................................6 

2.1 CÍL PRÁCE ............................................................................................................................6 
2.2 ÚKOLY PRÁCE........................................................................................................................6 

3 TEORETICKÁ ČÁST ..........................................................................................................................7 
3.1 CHARAKTERISTIKA FUTSALU ......................................................................................................7 
3.2 HISTORIE TURNAJE 17. LISTOPADU ............................................................................................9 
3.3 HRACÍ SYSTÉMY ................................................................................................................... 12 

3.3.1 Systém každý s každým ........................................................................................ 13 
3.3.2 Vylučovací systém na jednu porážku .................................................................... 14 
3.3.3 Vylučovací systém na dvě porážky ........................................................................ 15 
3.3.4 Systém smíšený .................................................................................................... 16 

3.4 PRAVIDLA FUTSALU .............................................................................................................. 16 
3.4.1 Hrací plocha ......................................................................................................... 16 
3.4.2 Pokutové (brankové) území .................................................................................. 17 
3.4.3 Rohový čtvrtkruh .................................................................................................. 17 
3.4.4 Zóna pro střídání hráčů ........................................................................................ 17 
3.4.5 Branky .................................................................................................................. 17 
3.4.6 Povrch hrací plochy .............................................................................................. 17 
3.4.7 Míč ....................................................................................................................... 18 
3.4.8 Počet hráčů .......................................................................................................... 18 
3.4.9 Výstroj hráčů ........................................................................................................ 18 
3.4.10 Hlavní rozhodčí .................................................................................................... 19 
3.4.11 Doba hry .............................................................................................................. 19 
3.4.12 Zahájení hry ......................................................................................................... 19 
3.4.13 Míč ve hře a mimo hru ......................................................................................... 19 
3.4.14 Dosažení branky ................................................................................................... 20 
3.4.15 Volné kopy ........................................................................................................... 20 
3.4.16 Akumulované fauly............................................................................................... 20 
3.4.17 Pokutový kop ....................................................................................................... 21 
3.4.18 Autový kop ........................................................................................................... 21 
3.4.19 Výhoz od branky................................................................................................... 21 
3.4.20 Rohový kop .......................................................................................................... 21 
3.4.21 Kopy ze značky pokutového kopu ......................................................................... 21 
3.4.22 Hřiště ................................................................................................................... 22 

3.5 SPONZORING ...................................................................................................................... 23 
3.5.1 Sportovní sponzoring ........................................................................................... 23 
3.5.2 Vyhledání sponzora .............................................................................................. 25 

4 PRAKTICKÁ ČÁST ......................................................................................................................... 26 
4.1 PROPAGACE TURNAJE ........................................................................................................... 26 
4.2 REALIZAČNÍ A MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ TURNAJE ............................................................................ 27 
4.3 PROPOZICE TURNAJE 17. LISTOPADU PRO STUDENTY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ...................... 28 
4.4 MODIFIKOVANÁ PRAVIDLA TURNAJE 17. LISTOPADU PRO STUDENTY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI .. 28 
4.5 PŘIHLÁŠENÍ TÝMU DO TURNAJE ............................................................................................... 30 



 

 
 

4.6 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ TURNAJE ................................................................................................. 30 
4.7 HERNÍ SYSTÉM TURNAJE ........................................................................................................ 32 
4.8 ČASOVÝ HARMONOGRAM TURNAJE ......................................................................................... 32 
4.9 VÝSLEDKY VE SKUPINÁCH ....................................................................................................... 33 
4.10 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A UKONČENÍ TURNAJE .............................................................................. 36 
4.11 ZÁVĚREČNÁ MEDIALIZACE TURNAJE .......................................................................................... 37 

5 DISKUZE A ZÁVĚR ........................................................................................................................ 38 
6 SOUHRN/SUMMARY .................................................................................................................... 39 
7 SEZNAM LITERATURY .................................................................................................................... 40 
8 SEZNAM TABULEK ........................................................................................................................ 41 
9 SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................................... 42 
10 SEZNAM PŘÍLOH .......................................................................................................................... 43 
PŘÍLOHY ......................................................................................................................................... 44 
 



 

 
 

  



 

5 
 

1 ÚVOD 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil „Projekt a realizace futsalového turnaje 

pro studenty Západočeské univerzity v Plzni“. Hlavní důvody, které mě vedly k výběru 

tohoto tématu, byly spoluúčast při organizaci předchozích dvou ročníků tohoto turnaje a 

aktivní sportovní kariéra fotbalu a futsalu. Od svých čtyř let se aktivně věnuji fotbalu. Přes 

různé mládežnické celky jsem se dostal až do FC Viktoria Plzeň, kde jsem hrál za mladší a 

starší žáky. Dále jsem prošel ještě několika plzeňskými kluby, až jsem se dostal do FC 

Spartak Chrást, kde hraji už čtvrtým rokem a v roce 2012 se nám podařilo postoupit do 

Divize A. 

Jelikož mým druhým koníčkem je futsal, rozhodl jsem se proto připravit a 

zorganizovat futsalový turnaj pro studenty ZČU v Plzni. 

Svoji bakalářskou práci jsem rozdělil na dvě části, teoretickou a praktickou. 

V teoretické části předkládám charakteristiku futsalu, jeho pravidla a systémy turnajů. 

Dále zde nalezneme kapitolu o sponzoringu, který je jedním z nejdůležitějších faktorů při 

realizaci turnaje, a historii mezifakultního turnaje ZČU. V praktické části se dočteme o 

plánování, propagaci, realizaci a průběhu samotného turnaje. 

Tato práce by měla dále ostatním posloužit jako pomůcka při realizaci a organizaci 

podobných akcí. 
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2 CÍLE  A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 CÍL PRÁCE 

 Cílem bakalářské práce bylo zrealizovat futsalový turnaj 17. Listopadu a zvýšit 

atraktivitu a kvalitu této tradiční sportovní události. 

 

2.2 ÚKOLY PRÁCE 

1. Příprava sportovní akce 

a. Určení termínu a místa konání 

b. Ekonomické a materiální zajištění 

c. Propagace 

d. Sestavení herního plánu a los turnaje 

2. Realizace sportovní akce 

3. Vyhodnocení sportovní akce 

a. Vyhodnocení a sepsání reportu do univerzitních novin 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 CHARAKTERISTIKA FUTSALU 

Futsal FIFA je dynamicky se rozvíjející sportovní odvětví, které se vyvinulo z fotbalu. 

Je to sportovní kolektivní hra brankového typu, jež má svá oficiální pravidla a instituce, 

které jej zastřešují. Cílem každého ze dvou týmů, který proti sobě v zápase nastupují, je 

dosáhnout společným předmětem tj. míčem, branky podle pravidel. Ten tým, který dá 

více branek, se stává vítězem.  

V České republice jsme ho původně znali pod názvem malý fotbal. Ve světě byl 

potom označován pod anglickým názvem Five-a-Side Football. Futsal FIFA má své 

mezinárodní organizace FIFA, UEFA a v Čechách ČMFS.  Tato sportovní hra je modifikací 

fotbalu a modifikací fotbalu známe více, jedná se například o sálovou kopanou-futsal, 

halový fotbal, Malou kopanou, minifotbal a beach soccer. Pro správné rozlišení si 

uvedeme pár stručných informací o daných sportech.    

Sálová kopaná- futsal je zastřešená Světovou federací sálového fotbalu (AMF) a 

Evropskou federací sálového fotbalu (UEFS). U nás jsou to dvě organizace, Česká federace 

sálového fotbalu-futsalu (ČFSF) a Svaz sálového fotbalu ČR – futsalu (SSF ČR). Hraje se ve 

stejném počtu hráčů (možnost letmého střídání), jako ve futsal FIFA. Rozdílné je hřiště, 

které může mít max. rozměry 40 m na délku a 20 m na šířku. Míč má menší velikost 58 až 

60 cm na obvodu a menší odskok, který je po pádu z výšky 2 m max. 30 cm. Branky jsou 

stejné 3 m na šířku a 2 m na výšku. Hrací doba je také stejná 2 x 20 minut čistého času, 

kdy se liší pouze přestávka mezi poločasy, která je max. 10 minut.  

Malá kopaná je další forma fotbalu. Malá kopaná se hraje na hřišti o maximálních 

rozměrech 54 m na délku a 30 m na šířku, s míčem o velikosti č. 5, popř. č. 4.  Počet hráčů 

v poli je pět plus brankář, možnost letmého střídání. Branky mají stejný rozměr jako při 

sálové kopané a futsalu FIFA. Jedno utkání je rozděleno na dva poločasy, každý trvá 30 

minut hrubého času. Přestávka mezi poločasy je max. 5 minut. 

Halový fotbal je obdoba Malé kopané s jedním rozdílem, že se hraje ve sportovních 

halách. Halový fotbal se většinou provozuje v období zimní přípravy, pro zatraktivnění 

přípravy. Pravidla nejsou přesně dána, záleží na řídícím orgánu, který vždy o nich 

rozhodne. Často se využívají některá pravidla ze sálového fotbalu-futsalu a futsalu FIFA. 
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Tato forma je velmi oblíbená v německy mluvících zemích, kde se hraje na hrací ploše 

ohraničené mantinely, které jsou společně s brankami 5 x 2 m hlavním odlišujícím 

faktorem od jiných forem fotbalu v hale.  

Minifotbal je klasický fotbal uzpůsobený pro nejmladší registrované hráče ve věkové 

hranici 6 – 10 let a je zastřešen Českomoravským fotbalovým svazem (ČMFS). Pravidla 

jsou upravená tak, aby se hráči dostávali co nejvíce ke kontaktu s míčem a měli možnost 

co nejvíce spolupracovat na menším prostoru. Hraje se systémem sedm v poli plus 

brankář, možnost letmého střídání. Hrací plocha má rozměry poloviny fotbalového hřiště. 

Hraje se s míčem velikosti č. 4. Zápas je rozdělen na dva poločasy o délce 25 minut 

hrubého času, s 10 minutovou přestávkou. Platí zde obecná pravidla fotbalu, kromě znění 

o ofsajdu. 

Beach soccer je velmi mladé odvětví, o to více stoupá každým rokem jeho 

popularita. Plážová kopaná je hrána v ČR pod patronací Asociace plážové kopané – Beach 

soccer Czech Republic (BSCR), která spolupracuje s ČMFS. Světové soutěže potom 

organizuje FIFA, která spolupracuje s Beach soccer Word wide (BSWW). Systém je čtyři 

hráči v poli plus jeden brankář a je možnost letmého (hokejového) střídání. Hraje se na 

písčité hrací ploše o rozměrech max. 37 m na délku a 28 m na šířku. Míč je speciální, 

odolný proti vodě a má velikost 68 až 70 cm v obvodu. Branka má rozměry 5,5 m na šířku 

a 2,2 m na výšku. Hrací doba je rozdělena na tři třetiny, kdy každá třetina má 12 minut. 

Přestávky trvají max. 3 minuty. (KRESTA, J., 2009) 
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3.2 HISTORIE TURNAJE 17. LISTOPADU 

Od 90. let se každým rokem koná turnaj 17. Listopadu, který nám připomíná Den boje 

za svobodu a demokracii. Zpočátku se turnaje hrály po domluvě mezi studenty univerzity 

a to v době rektorského volna. 

V roce 1994 se již organizace a pořádání turnaje ujala Katedra tělesné výchovy a 

sportu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vedení turnaje se ujal PaedDr. 

Václav Troch a stal se hlavním organizátorem. První turnaj zrealizoval 15. 11. 1995 v hale 

KTS (Katedra tělesné výchovy a sportu) v areálu univerzity na Borech. Tohoto turnaje se 

podle dostupných materiálů zúčastnilo 78 hráčů po deseti týmech z fakulty strojní, 

elektrotechnické, aplikovaných věd, pedagogické a filozofické. Tuto hojnou účast 

podpořila dobrá prezentace turnaje. Další ročníky se staly velmi populární a to hlavně 

zásluhou PaedDr. Václava Trocha. 

Dvacátého ročníku turnaje se zúčastnilo 105 hrajících studentů, ze všech fakult 

Západočeské univerzity a Lékařské Fakulty UK. V roce 2005 se poprvé v historii turnaje 

zúčastnilo mužstvo složené ze zahraničních studentů, převážně z Uzbekistánu, Francie a 

Mexika. 

Turnaje 17. Listopadu většinou probíhaly ve sportovních halách KTS Bory a Slavie VŠ 

Plzeň v Borském parku. V posledních ročnících se turnaj také kvůli kapacitě a atraktivitě 

přesunul do hal TJ Lokomotivy Plzeň. (TROCH, V., osobní spisy) 

 

Shrnutí posledních čtyř ročníků 

27. ročník turnaje 17. Listopadu, 19. 11. 2008 hala Lokomotivy Plzeň na Slovanech 

 O vítězství v turnaji bojovalo 10 družstev, ve kterých se představilo přes 80 

studentů. Dvacátý sedmý ročník přilákal studenty ze všech fakult Západočeské univerzity. 

Nejpočetnější skupinu tvořili lidé z pedagogické fakulty, mezi nimiž se nacházeli nejen 

studenti tělesné výchovy, ale zahrát si a odreagovat se přišli i například studenti 

historických věd. Tradičně silná družstva byla sestavena z řad studentů fakulty strojní, 

aplikovaných věd a elektrotechnické. Po delší odmlce zde byla k vidění i družstva složená 

ze studentů fakulty právnické a filozofické.  
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 Turnaj vyhrálo družstvo, které bylo sestavené z hráčů futsalové reprezentace 

Západočeské univerzity. Finále bylo velmi napínavé a tým Čupalka vyhrál až na pokutové 

kopy. Nejlepším střelcem turnaje se stal Lukáš Husník z týmu Bolavý nohy se 13 zásahy. 

Nejlepší brankářem byl vyhodnocen Luboš Růžička z vítězného týmu Čupalka.  

Pořadí turnaje 

1. Čupalka 

2. Suchý z nosu 

3. Bílej Balet 

4. Bolavý nohy 

 

28. ročník turnaje 17. Listopadu, 18. 11. 2009 hala Lokomotivy Plzeň na Slovanech 

 Dvacátý osmý ročník opět přivítal studenty ze všech fakult kateder Západočeské 

univerzity. O celkové prvenství se utkalo 10 týmů, které byly rozlosovány do dvou skupin. 

Již boje ve skupinách naznačovaly, že každý tým chce dosáhnout co nejlepšího umístění. 

Mohli jsme vidět velmi vyrovnaná utkání, ve kterých nebyla nouze o krásné futsalové 

momenty.  

 Na celkové vítězství turnaje dosáhlo družstvo Shearerovo holky, které nejlépe 

načasovalo svou formu a svými výkony si na svou stranu přiklonilo střelecké štěstí. 

Ocenění nejlepšího střelce si vystřílel Lukáš Zelinka z Bílého Baletu. Nejlepší brankářem se 

stal Jiří Lešák z týmu San Marino „B“. 

 

Pořadí turnaje 

1. Shearerovo holky 

2. San Marino „B“ 

3. Bílej Balet 
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29. ročník turnaje 17. Listopadu, 22. 11. 2010 hala Slavie VŠ Plzeň 

 Dvacátý devátý ročník turnaje hostila po krátké pauze hala Slavie VŠ Plzeň. 

Z původně plánovaných 10 týmů na turnaji nakonec startovalo týmů 14 a všichni ukázaly 

spoustu krásných akcí, napínavých momentů, ale i smysl pro fair play.  

 K vítězství se prokousal tým Pelikáni, který ve finále přestřílel tým Tragédi až při 

penaltovém rozstřelu. V souboji o 3. místo byl úspěšnější tým Boca Juniors, který porazil 

tým Zubové 3:1. Nejlepším střelcem se stal se 7 góly Martin Švehla z mužstva Tragédi. 

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Milan Vančát z týmu Boca Juniors. 

 

Pořadí turnaje 

1. Pelikáni 

2. Tragédi 

3. Boca Juniors  

4. Zubové 

 

30. ročník turnaje 17. Listopadu, 7. 11. 2011 haly Lokomotivy Plzeň na Slovanech 

 Jubilejního 30. ročníku turnaje se zúčastnilo 20 družstev, které byly rozlosovány do 

skupin ve dvou halách Lokomotivy Plzeň. Celkem se odehrálo 52 utkání, ve kterých bylo 

opravdu hodně k vidění. Hráči bojovali ve 4 skupinách po 5 družstvech o 8 postupových 

míst do čtvrtfinále. Tato mužstva poté bojovala o vítězství v turnaji ve vyřazovacích 

kolech. 

 Vítězem se nakonec stalo zaslouženě družstvo Slavoje Houslice, které obhájilo 

triumf z loňského roku, ještě pod jiným názvem. Druhé místo obsadilo mužstvo Fellaz, 

které bylo označováno za černého koně turnaje. Duel poražených semifinalistů vyhráli 

hráči H – Teamu, kteří porazili tým Kosíci poměrem 1:0. Nově byla vyhlášena cena pro 

nejlepšího hráče, kterou přebral Jiří Šíša z týmu Sexy Bonbónky. Nejlepšími výkony si 

vychytal cenu pro nejlepšího brankáře Jirka Pelikán z týmu Slavoj Houslice.  
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 Na turnaj přijal pozvání jeho zakladatel, výborný pedagog a fotbalista pan PaedDr. 

Václav Troch, který pronesl pár slov o tradici turnaje a předal ceny vítězům.  

Pořadí turnaje 

1. Slavoj Houslice 

2. Fellaz 

3. H – Team  

4. Kosíci 

(KOVAŘÍK, J., osobní spisy a ústní rozhovor) 

 

3.3 HRACÍ SYSTÉMY 

Pokud chceme organizovat soutěž nebo turnaj, musíme si určit správný herní 

systém, který je nezbytný pro zdárný průběh akce a naplánování jednotlivých utkání.  

Každý systém má své pro a proti. Měli bychom umožnit i slabším družstvům, aby si 

dostatečně zahráli a naopak týmy, které budou hrát finále, opanovaly dostatkem sil. Proto 

bychom měli zvážit, který herní systém je pro náš turnaj nejvýhodnější. Při rozhodování by 

měl být brán zřetel na: 

 Počet zúčastněných týmů 

 Počet hracích ploch 

 Vyhrazený čas na celou akci a vlastní dobu hry 

 

Nejběžnější hrací systémy: 

1. Systém každý s každým 

2. Vylučovací systém na jednu porážku 

3. Vylučovací systém na dvě porážky 

4. Smíšený systém (skupinový) 
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A B C D E BODY SKÓRE POŘADÍ

A 1:0 3:0 3:0 7:0
12 14:0 1.

B 0:1 2:1 1:0 3:0

9 6:2 2.

C 0:3 1:2 1:0 6:1

6 8:6 3.

D 0:3 0:1 0:1 2:0

3 2:5 4.

E 0:7 0:3 1:6 0:2

0 1:18 5.

Kolo I. II. III. IV. V.
1 - 6 6 - 4 2 - 6 6 - 5 3 - 6  (volno)
2 - 5 5 - 3 3 - 1 1 - 4 4 - 2
3 - 4 1 - 2 4 - 5 2 - 3 5 - 1

Utkání

3.3.1 SYSTÉM KAŽDÝ S KAŽDÝM 

Systém každý s každým je vhodný pro dlouhodobé turnaje. Tímto systémem se 

hrají všechny mistrovské soutěže. Turnaje se za tohoto systému hrají, pouze pokud je 

malý počet účastněných týmů. Jeden tým tedy hraje se všemi ostatními a to buď jednou 

(jednokolově) nebo dvakrát (dvoukolově). Tento systém je nejspravedlivější a nejpřesnější 

k určení vítěze a konečného pořadí. Nevýhodou systému a to velkou je, že potřebujeme 

na průběh akce velký časový prostor a při nevyrovnanosti účastníků může klesat jeho 

atraktivita.  

K vypočítání celkového počtu utkání nám vypomůže vzorec:       푥 =   ( )  

x = počet utkání, n = počet účastníků  

Názorný příklad při 5 účastnících:       푥 =   ( ) = 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1 - Rozpis utkání při 5 účastnících 

Tabulka 2 - Příklad při 5 účastnících 
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Kolo I. II. III. IV. V.
1 4 2 5 3  (volno)

2 - 5 5 - 3 3 - 1 1 - 4 4 - 2
3 - 4 1 - 2 4 - 5 2 - 3 5 - 1

Utkání

Postup při rozpisu 

I. kolo začíná vždy číslicí 1 a další čísla napíšeme v aritmetickém pořádku pod sebe až 

do číslice, která nám značí polovinu účastníků (3), pak píšeme číslice opět v aritmetickém 

pořádku nad sebe, řada číslic jde vždy proti směru hodinových ručiček. 

V dalších kolech nejvyšší číslo napíšeme do první řádky (kol) střídavě vždy jednou 

vpravo a vlevo. Číslici 1 vždy pak napíšeme v dalším kole namísto číslice, která představuje 

polovinu týmů. Dále od číslice 1 pokračujeme opět v aritmetickém pořádku proti směru 

hodinových ručiček a nejvyšší číslici (6) přeskočíme. 

Při lichém počtu účastníků postupujeme tak, že přidáme jedno mužstvo (tabulka 3), 

abychom měli sudý počet. Družstvo, které má hrát s tímto nejvyšším sudým mužstvem 

(číslem) má v daném kole volno.  

 

 

 

 

3.3.2 VYLUČOVACÍ SYSTÉM NA JEDNU PORÁŽKU 

Tento systém je vhodný při krátkodobé soutěži, kde máme velký počet účastníků. 

Běžně na něj můžeme narazit v tenisových turnajích. Výhodou je nízký počet utkání, 

naopak velkou nevýhodou je náhodnost. To znamená, že na sebe mohou již v 1. kole 

narazit velcí favorité a ten který prohraje, vypadává. Proto se do těchto turnajů ti nejlepší 

účastníci nasazují a nemůžou tak na sebe narazit v prvních kolech a turnaj tak neztrácí 

atraktivitu. Ostatní účastníci se přidělí losem.  

 Další nevýhodou je, že počet účastníků musí být roven mocnině dvou (4, 8, 16, 32, 

atd.), jinak se musí hrát předkola.  

 

K vypočítání celkového počtu utkání nám vypomůže vzorec:       푥 = 푛 − 1 

x = počet utkání, n = počet účastníků  

  

Tabulka 3 - Rozpis utkání při lichém počtu účastníků 
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(1. místo) 
 

Viktoria Plzeň

Viktoria Plzeň

Dukla Praha

Slavia Praha

Dukla Praha

Viktoria Plzeň

Sigma Olomouc

Jihlava

Dukla Praha

Viktoria Plzeň

Hradec Králové

Sigma Olomouc

Teplice

Slovan Liberec

Jihlava

Ondřej

Honza

Ondřej

Igor

Štefan

Honza

Martin

Ondřej

Štefan

Honza

Karel

Ivan

Martin

Pavel

Ondřej

Martin

Martin

Honza ( 2. místo) Pavel

Martin

Honza

Pavel

Karel

Pavel

Štefan

Karel

Ivan

Igor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 VYLUČOVACÍ SYSTÉM NA DVĚ PORÁŽKY 

Tento systém je podobný předchozímu systému vylučovací na jednu porážku. Používá 

se např. v šipkových turnajích. Hlavním rozdílem a výhodou je, že pokud účastník 

prohraje, nevypadává hned, ale je přeřazen do pavouka „poražených“, kde má možnost 

postupu a nakonec v turnaji může skončit až na 2. místě. Z turnaje definitivně vypadává až 

při druhé porážce.  

K vypočítání celkového počtu utkání nám vypomůže vzorec:         푥 = 2푛 − 3 

x = počet utkání, n = počet účastníků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Grafický rozpis utkání systému na jednu porážku 

Obrázek 2 - Grafický rozpis utkání systému na dvě porážky 
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3.3.4 SYSTÉM SMÍŠENÝ 

Tento systém se používá při krátkodobé soutěži nebo turnaji, kde je velký počet 

účastníků. V tomto systému můžeme snadno skloubit systém vylučovací a každý 

s každým. Největší výhodou je určitě pružnost a možnost obměny podle potřeby. 

Účastníci jsou rozděleni do skupin, ve který se hraje většinou systémem každý s každým. 

Dále podle určení může postupovat vítěz nebo nejlepší mužstva ze skupiny do 

vyřazovacích bojů. Pokud budeme hrát finálovou skupinu, a postoupí-li do ní ze základní 

skupiny více mužstev, musíme určit, zda budou započítána vzájemná utkání ze základních 

skupin a systém, kterým se bude hrát.  Tento systém je také vhodný a spravedlivý pro 

nasazování nejlepší mužstev do základních skupin.  

Já osobně jsem tento systém použil pro svůj turnaj pro studenty Západočeské 

univerzity v Plzni. 

K vypočítání celkového počtu utkání potřebujeme vědět, jakým systémem se bude hrát ve 

vylučovacích skupinách a vyřazovacích bojích nebo finálové skupině. (VOTÍK, J., 1998) 

 

3.4 PRAVIDLA FUTSALU 

Kompletní pravidla, která jsou dostupná na oficiálních internetových stránkách 

Českomoravského fotbalového svazu a v knižních publikacích, jsem shrnul do 22 

nejdůležitějších kapitol.  

3.4.1 HRACÍ PLOCHA 

Hrací plocha musí být obdélníkového tvaru, kde délka musí být větší než šířka hřiště. 

Délka hřiště může dosahovat rozměrů 25 až 42 m, šířka hřiště 15 až 25. Tyto rozměry se 

liší pouze při mezinárodních utkáních a to svou délkou, která se pohybuje v rozmezí 38 až 

42 m, šířkou 18 až 22 m. 

Hrací plocha je vymezena zřetelně viditelnými čarami, které jsou 8 cm široké. Tyto 

čáry jsou součástí vymezeného území a tzv. „hrají“. Delší čáry se nazývají postranní čáry a 

kratší jsou brankové. Středová čára nám rozděluje hřiště na dvě stejné poloviny a to 

v polovině postranních čar. Střed hřiště je vyznačen vhodnou značkou a kruhem o 

poloměru 3 m. Na každé brankové čáře musí být 5 m od rohového čtvrtkruhu vyznačena 
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nejméně 10 cm dlouhá čára vedená směrem ven ze hřiště, která nám označuje postavení 

nejbližší možné protihráčů při rozehrání rohového kopu. 

3.4.2 POKUTOVÉ (BRANKOVÉ) ÚZEMÍ 

Z vnějších stran tyčí branky bude opsán směrem do hřiště čtvrtkruh o poloměru 6 

m. Tyto dva čtvrtkruhy propojí 3 m dlouhá čára, která je rovnoběžná s brankovou. Takto 

vyznačené území se nazývá pokutové. 

Značky pokutových kopů 

 Značky pokutových kopů jsou vyznačeny 6 m od středu každé brankové čáry kolmo 

do hřiště. Tyto značky musí být vhodně vyznačeny. Značky pro druhý pokutový kop 

(trestný kop za akumulované fauly) jsou ve vzdálenosti 10 m od středu každé brankové 

čáry kolmo do hřiště. Tyto značky musí být opět vhodně vyznačeny. 

3.4.3 ROHOVÝ ČTVRTKRUH 

V každém ze čtyř rohů hřiště bude vyznačen do hřiště čtvrtkruh o poloměru 25 cm. 

3.4.4 ZÓNA PRO STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ 

Zóna pro střídání hráčů musí být vyznačena na každé straně, kde jsou hráčské 

lavičky. Tyto zóny nám omezují místo, kde mohou hráči vstoupit na hřiště nebo z něj 

vystoupit. Zóna pro střídání začíná 5 m od středové čáry a je 5 m široká. Na obou stranách 

je zakončena 8 cm širokou a 80 cm dlouhou kolmou čarou, která z poloviny zasahuje do 

hřiště (40 cm) a z druhé ven (40 cm) ze hřiště. Lavičky pro hráče jsou umístěny přímo proti 

zónám pro střídání. Mezi hráčskými lavičkami je umístěna časomíra a prostor před 

časomírou musí být volný. 

3.4.5 BRANKY 

Branky musí být umístěny do středu brankových čar. Výška branky je 2 m a šířka 3 

m. Šířka a hloubka tyčí a břevna musí být max. 8 cm. Hloubka branky musí být minimálně 

80 cm. Síť musí být připevněna a vypnuta tak, aby neohrožovala bezpečnost hráčů. 

3.4.6 POVRCH HRACÍ PLOCHY 

Povrch hrací plochy musí být z takového materiálu, který je hladký, rovný a 

neabrasivní. Beton a asfalt jsou zakázány, proto se doporučuje dřevěný nebo umělý 

materiál. 
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3.4.7 MÍČ 

Míč musí být kulatý, jeho vnější obal musí být z kůže, nebo jiného schváleného 

materiálu a velikosti 4 (obvod míče je 62 až 64 cm). Hmotnost míče musí být na začátku 

hry 400 až 440 gramů. Musí být nahuštěn na tlak 0,4 až 0,6 atm. Jelikož jde o míč 

s tlumeným odskokem, tak jeho odskok po spuštěný z výšky 2 m může být v rozmezí 50 až 

65 cm. 

 Pro soutěže řízené FIFA a UEFA je povinné používání míčů, které jsou označeny: 

 “FIFA APPROVED“ (schváleno FIFA) 

 “FIFA ISNPECTED“ (prověřeno FIFA) 

 “INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARDS“ (mezinárodní míčový 

standard) 

Míč nemůžeme vyměnit bez souhlasu rozhodčího. O způsobilosti a jeho výměně 

rozhodne vždy rozhodčí.  

3.4.8 POČET HRÁČŮ 

Hry se vždy účastní dvě mužstva, kde každé družstvo má nejvíce pět hráčů, z nichž 

jeden je brankář. Střídání hráčů je neomezené, ale maximální počet náhradníků jednoho 

mužstva je sedm. Hráč, který střídá, musí nejdříve opustit hrací plochu a až poté za něj 

může nastoupit jiný hráč. Minimální počet hráčů na hřišti jsou 2+1, výjimkou je začátek, 

kdy na hřišti musí být pět hráčů (4+1). Pokud klesne počet hráčů na hřišti na dva, zápas 

bude ukončen. Brankář může být také „letmým“ (hokejovým) způsobem vystřídán jiným 

hráčem. Dres náhradního brankáře musí mít jiné číslo než střídaný brankář. 

3.4.9 VÝSTROJ HRÁČŮ 

Hráč nesmí nosit žádné nebezpečné předměty, které by ohrozily bezpečnost jak 

jeho, tak ostatních. Povinná výstroj hráče je sálová obuv, dres, trenýrky, stulpny a holenní 

chrániče. Hráčské dresy musí být označeny číslicí od 1 do 15, čísla musí být větší než 20 

cm. Všichni hráči stejného družstva musí nastoupit v jednotných dresech, ale každý musí 

mít jiné číslo. Brankáři musí být odlišeni od hráčů v poli. Pouze brankář smí nosit dlouhé 

kalhoty. Kapitán mužstva musí být označen páskou na levém rukávu min. 3 cm širokou a 

jiné viditelné barvy než má dres.  
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3.4.10  HLAVNÍ ROZHODČÍ 

Každý zápas řídí dva rozhodčí (hlavní a druhý rozhodčí). Pokud se k zápasu dostaví 

pouze jeden rozhodčí, stává se hlavním. Autorita rozhodčího začíná podpisem zápisu 

kapitánem mužstva (vedoucím) a končí podpisem kapitána po utkání. Osobní tresty 

uděluje rozhodčí žlutou nebo červenou kartou. Ostatní provinění, ke kterým dojde mimo 

dobu zápasu, popíše rozhodčí do zápisu o zápase.  

3.4.11 DOBA HRY 

Jeden zápas je rozdělen na dva poločasy, kde každý trvá 20 minut čistého času, to 

znamená, že když míč opustí hrací plochu, časomíra se zastavuje. Mezi poločasy je 15 

minut přestávka. Pokud musí být znám vítěz, je možné prodlužovat utkání o 2 x 5 minut. 

Každé družstvo má nárok na jeden oddechový čas v každém poločase, ten trvá 1 minutu. 

Nevybraný oddechový čas se nepřevádí do dalšího poločasu.  

3.4.12  ZAHÁJENÍ HRY 

Než rozhodčí zahájí zápas, dojde k losování mincí. Mužstvo, které vyhraje, má 

možnost výběru strany. Zahajovací výkop má soupeř. 

 Po signálu rozhodčího bude zahájen výkop směrem na soupeřovu polovinu. 

Zahajovací výkop je prováděn na začátku utkání, na začátku druhého poločasu, na začátku 

každé části prodloužení a po dosažení branky. Branky může být dosaženo přímo ze 

zahajovacího výkopu. Po poločasové přestávce si mužstva vymění strany i hráčské lavice. 

Rozehrává opačné družstvo, než na začátku utkání.  

3.4.13  MÍČ VE HŘE A MIMO HRU 

Míč je mimo hru, pokud přejde celým svým objemem postranní nebo brankovou 

čáru až po zemi nebo vzduchem. Míč je také mimo hru když se míč dotkne stropu. 

 Míč je ve hře ve veškerém ostatním čase od zahájení do konce hry, včetně 

odražení od tyče nebo břevna branky. Míč je také ve hře pokud se odrazí od rozhodčího, 

nebo pokud rozhodčí ponechá výhodu po porušení pravidla.  
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3.4.14  DOSAŽENÍ BRANKY 

Branky je dosaženo, pokud přejde celým svým objemem brankovou čáru mezi 

tyčemi a břevnem branky. Dále je branka dosažena v případě, že míč není hozen, donesen 

nebo záměrně vržen rukou nebo paží hráčem či brankářem útočícího družstva. Nebo 

pokud pravidla nestanoví jinak. Mužstvo, které v průběhu zápasu vstřelí více branek, bude 

vítězem.  

3.4.15  VOLNÉ KOPY 

Volné kopy jsou rozděleny na přímé a nepřímé. Hlavní rozdíl je, že z přímého kopu 

můžeme dosáhnout branky, aniž by se míče dotknul kdokoliv jiný. Z nepřímého kopu 

nemůže být přímo dosaženo branky, pokud se před vstřelením branky, nedotkl míče jiný 

hráč než rozehrávající.  

3.4.16  AKUMULOVANÉ FAULY 

Akumulované fauly jsou všechny fauly, chyby uvedené v pravidlech. Za každou 

takovou chybu je nařízen přímý kop a signalizací rozhodčího přičten jeden akumulovaný 

faul. Akumulované fauly musí být viditelné na světelné tabuli. Po dosažení pěti 

akumulovaných chyb bude proviněný tým upozorněn rozhodčím a zvukovým signálem. Při 

každém dalším faulu bude prováděn tzv. druhý pokutový kop ze značky 10 m. Při jeho 

zahrávání platí tyto pravidla: 

 Hráči obou družstev stojí na hrací ploše za imaginární čarou (čára 

rovnoběžná s brankovou a probíhající místem odkud je míč 

zahráván) 

 Všichni hráči musí stát minimálně 5 m od míče mimo pokutové 

území bránícího mužstva 

 Míč je ve hře, kdy se míč pohne směrem dopředu 

 Hráč nesmí pokutový kop přihrát, musí vystřelit na branku 

 Po rozehrání kopu se nesmí dotknout míče žádný hráč, dokud se 

míč nedotkne tyče, břevna, brankáře, nebo pokud míč neopustí 

hrací plochu 
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3.4.17  POKUTOVÝ KOP 

Penaltu rozhodčí nařídí proti družstvu, jehož hráč se proviní proti pravidlům ve 

vlastním pokutovém území. Při zahrávání pokutového kopu musí míč stát na značce 

pokutového kopu. Hráč, který pokutový kop zahrává, musí zvednout viditelně ruku. 

Brankář musí stát na brankové čáře, ale smí vykonávat klamavé pohyby. Při zahrání musí 

vystřelit směrem na branku, poté se nesmí dotknout míče, dokud se míče nedotkne jiný 

hráč v poli. 

3.4.18  AUTOVÝ KOP 

Autový kop se zahrává, pokud míč přejde celým svým objemem postranní čáru, ať 

po zemi nebo vzduchem. Kop bude rozehráván zpět do hřiště z místa, kde míč opustil 

hrací plochu opačným týmem, než toho, jehož hráč se míče dotkl poslední na hrací ploše. 

Míč při tom musí stát nehybně na postranní čáře nebo vně hřiště. Hráč provádějící autový 

kop nesmí nohama překročit čáru (nohama musí stát vně hřiště). Protihráč musí stát 

v min. vzdálenosti 5 m od místa rozehrání. 

3.4.19  VÝHOZ OD BRANKY 

Výhoz od branky provádí brankář, ale jen pokud se míče dotknul poslední hráč 

útočícího družstva, nebo když míč přejde celým svým objemem, ať už po zemi nebo 

vzduchem, brankovou čáru. Z výhozu brankáře nemůže být přímo dosaženo branky. 

3.4.20  ROHOVÝ KOP 

Rohový kop se provádí, pokud se míče dotknul jako poslední hráč bránícího 

mužstva a míč přejde celým svým objemem, ať už po zemi nebo vzduchem, brankovou 

čáru bránícího družstva. Kop zahrává hráč útočícího družstva z rohového čtvrtkruhu. 

Z rohu může být přímo dosaženo branky. Bránicí hráči musí dodržet vzdálenost 5 m od 

místa rozehrání. Hráč musí rozehrát do 4 s od doby, kdy je zřetelné, že má míč v moci a 

může rozehrát.  

3.4.21  KOPY ZE ZNAČKY POKUTOVÉHO KOPU 

Pokud není zápas rozhodnut a skončil remízou v řádné hrací době i prodloužení, 

provádějí se kopy ze značky pokutového kopu. Bude zahráno pět kopů na každé straně, 
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pokud se i nadále nerozhodne, bude se kopat po jednom ve stejném pořadí, dokud jedno 

družstvo nedosáhne ve stejné sérii vítězství o jednu branku. (HORA, J., 2005) 

3.4.22  HŘIŠTĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dostupné z http://www.reddevils.estranky.cz/img/picture/764/obrazek-01-hraci-

plocha.jpg [Citace dne 9. 5. 2013]) 

Obrázek 3 - Futsalové hřiště 
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3.5 SPONZORING 

Přesun finančních prostředků firem z klasické reklamy na jiné, méně tradiční, 

komunikační nástroje je součastný trend v oblasti marketingové komunikace. Společnosti 

se stále více přiklánějí ke sponzoringu, který se stává stále populárnějším komunikačním 

nástrojem. Diváci mohou prostřednictvím televizních přenosů sledovat různá loga 

společností, která mají hráči na dresech, nebo která jsou umístěna na sportovištích. Jsou 

to právě média, která v poslední době nejvíce ovlivnila růst sponzorských investic do 

sportu ze strany obchodních firem. Firmy vkládají finanční prostředky, aby podpořily 

dobrou věc, ale také svou značku. Na bázi emocionální zákazník přemýšlí, co o výrobci ví, 

jak se mu líbí společnost a jak se projevuje firma navenek. Na bázi racionální zase, která 

firma mu dá více za jeho peníze.  

Sponzorské aktivity se stále více obracejí do oblasti sportu, tělesné výchovy a jsou 

používány k budování image jednotlivých firem. Sponzorování se netýká jen sportu, ale i 

kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit.  

Rozdílnost forem podpor sponzorských činností: 

 Mecenášství – opakovaná podpora sportu, kultury, vědy a ostatních oblastí 

bez očekávání protislužby. 

 Dárcovství – jednorázová podpora, kdy za tuto podporu dárce neočekává 

žádnou protislužbu, ale má pouze radost z toho, že sportovec, umělec nebo 

vědec může vykonávat svoji činnost.  

 Nadační činnost – spočívá v podpoře nadačních cílů z vlastních 

nahospodařených zisků. 

 Sponzorství – jedna z marketingových komunikačních aktivit, kdy sponzor 

očekává za svoji službu protislužbu. 

 

3.5.1 SPORTOVNÍ SPONZORING 

Už ve starověkém Řecku se objevovaly formy sportovního sponzorství, kdy vítězové 

olympijských soutěží dostávali čestné dary, občanství, doživotní zabezpečení v rámci 

městského státu apod. Dnes je sponzoring chápán jako prostředek k zajištění 
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dodatečných finančních zdrojů pro tělovýchovné, sportovní, turistické akce, spolky a 

kluby, ale i jednotlivci potřebují a usilují o získání potřebných finančních prostředků. 

Sportovní sponzoring je o něčem jiném než klasický marketing, i když pod něj spadá. 

Hlavním principem je využít k propagaci atmosféru utkání, závodů a hlavně využití emocí 

fanoušků a diváků. Pokud se podaří získat zájem sponzora, měli bychom s předstihem 

naplánovat, co můžeme sponzorovi nabídnout, jedná se o tzv. sponzorské balíčky. 

 

Určitě neoddělitelnou součástí marketingu v oblasti sportu je reklama. Konkrétně 

dynamicky se rozvíjející odvětví, označované jako sportovní reklama, kterou rozdělujeme 

na dva typy reklamního sdělení. 

 

Reklama umístěná na sportovním nářadí, náčiní nebo ve sportovním prostředí 

Reklama, která je umístěna na sportovních oděvech, dresech hráčů, na startovních 

číslech, na nářadí a náčiní je vizuálně prezentována při každém vystoupení sportovce a má 

hlavní úkol: zvýšit stupeň seznámení potencionálního zákazníka s produktem, firmou či 

její akcí. Úspěch reklamy je ovlivněn obsahem, velikosti nápisu, loga nebo symbolu. 

Reklama se ve sportovním prostředí stává stále více populární. Nejatraktivnější varianta je 

prosazování jména sponzora do názvu arény sportoviště (např. Doosan Aréna a ČEZ Aréna 

v Plzni). Prostory arény přinášejí možnost prezentace výrobků a služeb na hrací ploše, na 

mantinelech, reklamních bannerech apod.  

 

Reklama obecná, využívající pro propagaci osobnost sportovce 

Tváře známých osobností pomáhají firmám zvýšit účinnost své reklamy, které 

přinášejí reklamní sdělení (např. Usain Bolt – Puma, Cristiano Ronaldo – Nike). Reklamním 

motivem je i společenské postavení, prestiž i image sportovce. Sportovce nebo osobnost 

je třeba volit tak, aby působila důvěryhodně a přirozeně ve vztahu k výrobku, jehož 

reklamu dělá. Využití známých osobností přináší i své riziko, kterou představuje neúspěch 

či skandalizace. (DVOŘÁKOVÁ, Š., 2005) 
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3.5.2 VYHLEDÁNÍ SPONZORA 

Než začneme sponzory poptávat, měli bychom si nejdříve něco o sponzoringu 

vyhledat. Poté si vytvořit seznam sponzorů, které oslovíme. Pokud dárce neznáme, měli 

bychom si o něm zjistit před oslovením co nejvíce informací. Důležité je zjistit, zda už 

někomu dar poskytl, a pokud ano, tak co daroval, kolik daroval a jestli vyžadoval nějakou 

protislužbu.  

 Měli bychom k dárci zaujmout rovnocenný postoj, určitě ho nepodceňovat a vážit 

si ho. Dále než ho půjdeme žádat o dar, musíme si uvědomit, co po dárci budeme 

požadovat, jaké má možnosti a jak je ochotný. Výše daru se určitě bude odlišovat podle 

příjmů, ale i podle osobnosti dárce. Hlavním cílem je vzbudit v dárci důvěru a snažit se, 

aby o nás věděl i z jiných zdrojů. (MICHALÁK, L., 2001) 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 PROPAGACE TURNAJE 

Propagace je jednou z nejdůležitějších částí při přípravě turnaje nebo podobné akce. 

Propagací oslovujeme cílovou skupinu, pro kterou je akce určena. Můj turnaj byl zaměřen 

jen pro studenty ZČU v Plzni. Sportovní akci můžeme propagovat různě, např. plakáty, 

letáky, tiskem, internetem, nebo dražší variantou jako je rádio a televize. 

Jelikož v současné době pracuji v rádiu, použil bych jako hlavní propagaci turnaje 

reklamní šot právě skrze toto médium, ale bohužel v době před turnajem tomu tak ještě 

nebylo. Využil jsem proto variantu plakátů, internetu a osobní propagace. Nechal jsem 

vyrobit plakáty (příloha 1) za pomoci jednoho z mých sponzorů, které jsem umístil na 

nástěnky na fakultách Západočeské univerzity v Plzni. Dále jsem vytvořil na sociální síti 

Facebook.com stránku, kde byly dostupné všechny informace ohledně turnaje, kontaktní 

údaje a možnost zaslání elektronické přihlášky na tento turnaj. Tuto stránku jsem pak 

sdílel pomocí mých přátel na sociální síti. Jako poslední, ale neméně důležitou reklamu, 

bych zdůraznil již zmiňovanou osobní propagaci. Navštívil jsem mnoho fakult a dotazoval 

se studentů, zda by byli ochotni se turnaje zúčastnit, nebo sám Mgr. Jaroslav Kovařík 

propagoval turnaj ve svých hodinách. 

Jelikož žijeme v době moderní techniky, tak se nejvíce týmů přihlašovalo a 

dotazovalo prostřednictvím emailu, který byl uveden na sociální síti a současně i na 

plakátu. Právě přes sociální síť jsem obdržel druhý největší počet přihlášek do turnaje. 

Zároveň jsem zde zodpověděl mnoho informací k turnaji. Osobně se mi přihlásily pouze 

dva týmy.  

Dle mého názoru jsem propagaci zvládl v pořádku, kapacita dvaceti týmů, která byla 

takto omezena kvůli časovým důvodům, se naplnila během deseti dnů. Turnaj jsem 

propagoval ve svém volném čase a dal jsem si na tom velmi záležet.  
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4.2 REALIZAČNÍ A MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ TURNAJE 

Městské sportovní haly na Slovanech jsou zcela vybaveny veškerým sportovním 

zařízením a výbavou, ale i tak jsem musel obstarat nezbytné věci pro správný chod 

turnaje. Od Katedry tělesné výchovy a sportu jsem si proto zapůjčil dva futsalové míče a 

rozlišovací dresy ve dvou barvách. Další bylo připravit šatny. Měl jsem k dispozici deset 

šaten pro týmy a jednu šatnu pro organizátory a rozhodčí. Týmy byly v šatnách vždy po 

dvou a byly rozděleny podle ranních a dopoledních skupin. Pro lepší organizaci a orientaci 

jim sloužily nalepené jmenovky týmů na dveřích, popřípadě pomohl někdo z organizátorů. 

U hlavních vchodů obou hal byl nalepen časový harmonogram, propozice a pravidla 

turnaje. V hlavní hale byly ještě rozmístěny a pověšeny loga sponzorů turnaje. 

Jako hlavní organizátor jsem si musel zajistit dva rozhodčí a kvalitní realizační tým, 

aby turnaj probíhal plynule a bez potíží. Na dodržování pravidel dohlíželi delegovaní 

rozhodčí futsalu Michal Sinkule a Jiří Pechr. Dále se na chodu turnaje podíleli dva 

časoměřiči Jan Vonášek a Filip Kuťák, a dva zapisovatelé výsledků a střelců turnaje Mgr. 

Jaroslav Kovařík a Martin Mandous. O zdravotní stav hráčů se starala slečna Lenka 

Svobodová z fakulty zdravotních studií. Vyhlášení výsledků a předání cen jsme se ujali 

s Mgr. Jaroslavem Kovaříkem společně. Celý turnaj dokumentovala fotografka Anika 

Řežábková. 
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4.3 PROPOZICE TURNAJE 17. LISTOPADU PRO STUDENTY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY 

V PLZNI   

Závazná pravidla pořádání turnaje, by měla být stručná a jasná. Musí obsahovat 

veškeré informace o čase a místě konání, výši startovného, hracím systému, způsobu 

přihlášení do turnaje a informaci o pořadateli turnaje. 

Čas a místo konání: 28. Listopadu 2012,   TJ Lokomotiva Plzeň na Slovanech 

  Ranní skupina od 7:00 hod   Dopolední skupina od 10:00 hod 

Startovné:  300 Kč za tým 

Pořadatel:  Ondřej Stružka, Mgr. Jaroslav Kovařík 

Přihlášení:  Název týmu + Soupiska hráčů, Kapacita max. 20 týmů 

Strouha@seznam.cz, Kovarik@kts.zcu.cz 

Systém:   4 + 1 (libovolný počet náhradníků)  

 

4.4 MODIFIKOVANÁ PRAVIDLA TURNAJE 17. LISTOPADU PRO STUDENTY 

ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI 

I. Hraje se podle pravidel FUTSALU minimálně upravených na podmínky ZČU 

II. Hraje se systémem 4 + 1 (min. počet hráčů k zahájení utkání 3 + 1) 

III. Auty a rohy se kopou 

IV. Gól přímo z autu neplatí 

V. Hrubší a opakované fauly  

a.  Vyloučení na 2 minuty (vyloučený hráč se v případě obdržené branky 

vrací do hry) 

b. Vyloučení do konce utkání – 2. Napomínání, opakované protesty vůči 

rozhodčímu, nesportovní chování 

VI. 3 fauly a každý následující je potrestán 10m kopem, případně kopem z místa 

přestupku 
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VII. Skluz hráčů není povolen. Nezáleží na vzdálenosti od protihráče, ale na 

směru skluzu – napomenutí až vyloučení na 2 minuty. Brankáři je povoleno 

hrát skluzem i v souboji o míč, pokud si nepočíná nebezpečně vůči 

protihráči. 

VIII. Vzdálenost hráče při rozehrávání míče je 5m. 

IX. Míč je nutné rozehrát do 4s. 

X. Brankář smí hrát rukou pouze v 6 metrovém území. 

XI. Brankář míč vyhazuje míč z kteréhokoliv místa v brankovišti, míč musí 

opustit brankoviště, branka dosažená z výhozu brankáře neplatí. 

XII. „Malá domů“ – podle pravidel futsalu. 

XIII. Dotek stropu míčem – hra z autu. 

XIV. Střídání libovolně během hry. 

a. Střídající hráč musí nejdříve opustit hrací plochu v polovině hřiště 

(porušení – vyloučení na 2min.). 

XV. Výhra – 3 body, Remíza – 1 bod 

XVI. O pořadí rozhoduje 

a. Počet bodů 

b. Vzájemné utkání 

c. Rozdíl skóre 

d. Větší počet vstřelených branek 

Vyřazovací utkání – V případě nerozhodného výsledku budou následovat pokutové 

kopy (3 série). Pokud se ani po nich nedozvíme vítěze, pokračují po jednom další 

hráči až do úplného rozhodnutí. 

XVII. Neoprávněný start hráče – kontumace zápasu. 

XVIII. Nedohrané, neodehrané utkání – kontumační výsledek 3:0. 

XIX. Do turnaje smí nastoupit pouze studenti ZČU 
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Pronájem haly 5 600,-

Celkem 16 600,-

Rozhodčí 1 500,-

Fotograf a Časoměřiči 2 000,-

Ostatní výdaje 1 245,-

Pohár 1. místo, 2. místo, 3. místo

6 255,-
Medaile 1. místo, 2. místo, 3. místo (10 ks)

5x Soška (Individuální ocenění)
Štítky na poháry a sošky

8x Diplom

XX. Každý ze zúčastněných smí být zapsán pouze na jedné soupisce některého 

přihlášeného týmu. 

 

4.5 PŘIHLÁŠENÍ TÝMU DO TURNAJE 

Po úspěšné propagaci a prezentaci turnaje se už brzy hlásily první celky do turnaje. 

Týmy se přihlašovaly buď osobně, nebo zasílaly přihlášky na emailové adresy hlavního 

organizátora O. Stružky a spoluorganizátora Mgr. J. Kovaříka. K přihlášení mohly týmy 

také využít stránky turnaje na sociální síti Facebook.com. Přihláška musela obsahovat: 

Název týmu, soupisku hráčů a kontakt na vedoucího týmu. Přihlášení mužstva bylo 

definitivně potvrzeno v den konání turnaje písemným dokladem, nebo doplněním 

soupisky a zaplacením startovného. 

 

4.6 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ TURNAJE 

Finanční rozvaha a rozpočet jsou jednou z nejdůležitějších částí projektu. Než 

začneme turnaj plánovat, musíme si předem ujasnit, jestli chceme projektem vydělat, 

nebo ho budeme realizovat jen pro zábavu a potěšení zúčastněných. I přes to si ale 

musíme pohlídat, aby náklady na projekt nebyly větší než jeho příjmy. Měli bychom si 

proto udělat rozvahu, podle toho si určit výši startovného a zajištění finančních a 

materiálních darů od sponzorů. Největší finanční zátěží byla cena pronájmu haly či areálu. 

Já jsem měl ovšem halu jako sponzorský dar od Katedry tělesné výchovy a sportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4 - Finanční zajištění turnaje – VÝDAJE 
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Plakát (pozvánka)

Západočeská Univerzita KTS

Celkem

Zaplacení hal                         
5 600,-

Startovné 6 000,-

16 600,-

Gazza Sport 

Bohemia Sekt

Gambrinus 11°

FC Viktoria Plzeň a.s.

Elvis & Frankie Bar Agency

Net Broading

Poukaz 500 Kč na nákup v Gazza Sport

6x Láhev vína

5x Plato piv Gambrinus 11°

3x Šála, 2x Tričko, 3x Plakát, Míč

2x Láhev Cinzano, Mikina, 2x Tričko

Amigos bar
Poukaz na 1000 Kč                                                             

Poukaz na Drink XXL , Poukaz na Drink XL

Allianz 
3x Láhev vína, 3x Sada k vínu, 50x Propiska,                     
50x Klíčenka, 50x Voňavka, 30x Pláštěnka,                           

30x Zapalovač, 30x Vlhčené ubrousky, 30x Houbička

Courtyard by Marriott Poukaz na brunch pro 2 osoby

Název sponzora Hmotný dar Finanční příspěvek

BP Stavby cz s.r.o 5 000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z mých tabulek Finanční zajištění – VÝDAJE, Finanční a materiální zajištění turnaje – 

PŘÍJMY, můžeme vidět, že výdaje příjmy nepřevýšily.  

Kromě firmy BP Stavby cz s.r.o nepožadoval nikdo ze sponzorů písemnou smlouvu 

(příloha 2), ale postačila ústní dohoda. Všichni sponzoři požadovali za poskytnuté finanční 

Tabulka 5 - Finanční a materiální zajištění turnaje - PŘÍJMY 
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Skupina A Skupina B
Slavoj Houslice ABC 123
Torpédo Styl FC Duhy
The Wankers Vrány
Galacticos Pobřeží Kocoviny
Rachmaninof dreamteam Legio Immortalis

Skupina A: Hala 1 Skupina B: Hala 2
7:30 - 7:42 Slavoj Houslice - Torpédo styl ABC 123 - FC Duhy
7:44 - 7:56 The Wankers - Galacticos Vrány - Pobřeží Kocoviny
7:58 - 8:10 Rachmaninof dreamteam - Slavoj Houslice Legio Immortalis - ABC 123
8:12 - 8:24 Torpédo Styl - The Wankers FC Duhy -Vrány
8:26 - 8:38 Galacticos - Rachmaninof dreamteam Pobřeží Kocoviny - Legio Immortalis
8:40 - 8:52 The Wankers - Slavoj Houslice ABC 123 - Vrány
8:54 - 9:06 Galacticos - Torpédo Styl FC Duhy - Pobřeží Kocoviny
9:08 - 9:20 Rachmaninof dreamteam - The Wankers Legio Immortalis - Vrány
9:22 - 9:34 Slavoj Houslice - Galacticos ABC 123 - Pobřeží Kocoviny
9:36 - 9:48 Torpédo Styl - Rachmaninof dreamteam FC Duhy - Legio Immortalis

Skupina C Skupina D
FC Alteři Gunners
SSC Masakr Pobeda
West Valley Deportivo La coruna
Puzzle Busby Babes
FPE ZČU Do When Blade

Skupina C: Hala 1 Skupina D: Hala 2
10:00 - 10:12 FC Alteři - SSC Masakr Gunners - Pobeda
10:14 - 10:26 West Valley - Puzzle Deportivo La coruna - Busby Babes
10:28 - 10:40 FPE ZČU - FC Alteři Do When Blade - Gunners
10:42 - 10:54 SSC Masakr - West Valley Pobeda - Deportivo La coruna
10:56 - 11:08 Puzzle - FPE ZČU Busby Babes - Do When Blade
11:10 - 11:22 FC Alteři - West Valley Gunners - Deportivo La coruna
11:24 - 11:36 FPE ZČU - SSC Masakr Pobeda - Do When Blade
11:38 - 11:50 Puzzle - FC Alteři Busby Babes - Gunners
11:52 - 12:04 West Valley - FPE ZČU Do When Blade - Deportivo La coruna
12:06 - 12:28 SSC Masakr - Puzzle Pobeda - Busby Babes

a materiální zajištění reklamu. V prostorách hlavní haly jsme vylepili plachty a vystavili 

reklamní bannery všech firem. Dále byly umístěny loga sponzorů na plakátu turnaje. 

4.7 HERNÍ SYSTÉM TURNAJE 

Turnaj se hrál systémem skupin, kde ve skupině hrály týmy každý s každým. Dvacet 

týmů bylo týden před turnajem náhodně rozlosováno a rozděleno, aby bylo možné vše 

připravit a včas týmům rozeslat časový harmonogram. Mužstva byla rozdělena do čtyř 

pětičlenných základních skupin, kde byly nasazeny čtyři týmy Slavoj Houslice, ABC 123, FC 

Alteři a tým Gunners. Po odehrání základních skupin, ze kterých postupovaly vždy dva 

nejlepší týmy, následovaly vyřazovací boje. Ve čtvrtfinále se utkal vítěz skupiny A 

s druhým týmem skupiny D, druhý tým skupiny A s vítězem skupiny D, vítěz skupiny B 

s druhým týmem skupiny C a druhý tým skupiny B s vítězem skupiny C. V semifinále se 

utkali vítězové zápasů A1/D2 – B2/C1 a A2/D1 – B1/C2. Poražení semifinalisté se utkali 

v zápase o třetí místo a turnaj završilo finále. 

4.8 ČASOVÝ HARMONOGRAM TURNAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6 - Časový harmonogram skupiny A a B 

Tabulka 7 - Časový harmonogram skupiny C a D 
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čtvrtfinále Hala 1 čtvrtfinále Hala 2
12:45 - 12:57 A1 - D2 B1 -  C2 
13:00 - 13:12 A2 - D1 B2 -  C1

semifinále
13:20 - 13:32 A1/D2-B2/C1 
13:34 - 13:46 A2/D1-B1/C2    

o 3.místo
14:00 - 14:12

finále
14:15 - 14:27

SKUPINA B

ABC 123 FC Duhy Vrány Pobřeží 
Kocoviny

Legio 
Immortalis

BODY SKÓRE POŘADÍ

ABC 123 1:0 3:0 3:0 7:0
12 14:0 1.

FC Duhy 0:1 2:1 1:0 3:0
9 6:2 2.

Vrány 0:3 1:2 1:0 6:1
6 8:6 3.

Pobřeží 
Kocoviny 0:3 0:1 0:1 2:0

3 2:5 4.

Legio 
Immortalis 0:7 0:3 1:6 0:2

0 1:18 5.

SKUPINA A

Slavoj 
Houslice

Torpédo   
Styl

The 
Wankers Galacticos Rachmaninof 

dreamteam
BODY SKÓRE POŘADÍ

Slavoj Houslice 1:0 5:0 3:0 2:1 12 11:1 1.

Torpédo   Styl 0:1 0:2 3:0 0:1 3 3:4 4.

The Wankers 0:5 2:0 3:0 0:1 6 5:6 3.

Galacticos 0:3 0:3 0:3 0:3 0 0:12 5.

Rachmaninof 
dreamteam

1:2 1:0 1:0 3:0 9 6:2 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 VÝSLEDKY VE SKUPINÁCH 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8 - Časový harmonogram vyřazovací boje 

Tabulka 9 - Výsledky skupiny A 

Tabulka 10 - Výsledky skupiny B 
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SKUPINA C

FC Alteři SSC 
Masakr

West 
Valley Puzzle FPE ZČU BODY SKÓRE POŘADÍ

FC Alteři 2:3 5:3 2:0 2:0 9 11:6 2.

SSC Masakr 3:2 1:0 1:2 1:0 9 6:4 1.

West Valley 3:5 0:1 1:1 1:2 1 5:9 5.

Puzzle 0:2 2:1 1:1 1:3 4 4:7 4.

FPE ZČU 0:2 0:1 2:1 3:1 6 5:5 3.

SKUPINA D

Gunners Pobeda Deportivo 
La coruna

Busby 
Babes

Do When 
Blade BODY SKÓRE POŘADÍ

Gunners 1:0 0:1 1:4 2:1 6 4:6 3.

Pobeda 0:1 1:2 1:2 4:3 3 6:8 5.

Deportivo 
La coruna 1:0 2:1 0:2 2:2 7 5:5 2.

Busby 
Babes 4:1 2:1 2:0 1:2 9 9:4 1.

Do When 
Blade 1:2 3:4 2:2 2:1 4 8:9 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabulka 11 - Výsledky skupiny C 

Tabulka 12 - Výsledky skupiny D 
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Čtvrtfinále Hala 1     Čtvrtfinále Hala 2 

A1 Slavoj Houslice – D2 Deportivo La Coruna 3:0 B1 ABC 123 – C2 FC Alteři 3:1 

A2 Rachmaninof Dreamteam – D1 Busby Babes 0:3 B2 FC Duhy – C1 SSC Masakr  0:1 

 

                      Semifinále 

A1/D2 – B2/C1  Slavoj Houslice – SSC Masakr  4:0 

A2/D1 – B1/C2  ABC 123 – Busby Babes  1:2 

 

                   Zápas o 3. Místo 

   SSC Masakr – ABC 123   0:1 

                Finále 

   Slavoj Houslice – Busby Babes  3:0 

   

Tým Galacticos se těsně před turnajem odhlásil a tak se zápasy s tímto týmem ve 

skupině A kontumovaly. Skupinu s přehledem vyhrál tým Slavoj Houslice a ve čtvrtfinále 

narazil na druhý tým skupiny D Deportivo La Coruna. V tomto utkání vyhrály Slavoj 

Houslice snadno 3:0 a postoupily do semifinále. V dalším čtvrtfinále vyhrál opět první tým 

ze skupiny, tentokráte to byl tým ABC 123 ze skupiny B, porazil druhý tým skupiny C FC 

Alteři snadno 3:0 a postoupil dále do semifinále. Ve třetím čtvrtfinále si poradil tým Busby 

Babes s nejtrestanějším týmem základních skupin Rachmaninof Dreamteam 3:0 a přidal 

se k dalším semifinalistům. V posledním čtvrtfinále jsme mohli vidět nejvyrovnanější 

utkání. Po velkém boji nakonec postoupil tým, který vyhrál i skupinu C. SSC Masakr porazil 

tým FC Duhy 1:0 a stal se posledním týmem, jenž postoupil do semifinále.  

Do semifinále se dostaly dva nasazené týmy. Tým Slavoj Houslice a ABC 123. Slavoj 

Houslice si opět snadno poradily s týmem SSC Masakr 4:0 a staly se tak prvním finalistou. 

Celek ABC 123 nakonec po velkém semifinálovém boji podlehl týmu Busby Babes 2:1 a 

zahrál si jen zápas o třetí místo. 
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O třetí místo se tak utkali poražení semifinalisté SSC Masakr a ABC 123, nakonec 

získal bronzové medaile a pohár tým ABC 123, když zvítězil 1:0. 

Zápas o první místo byl jednoznačný. Týmu Busby Babes se zranil hráč a byli tak 

nuceni dohrávat ve třech lidech, i díky tomu Slavoj Houslice vyhrály 3:0. Prošly turnajem 

bez jediné prohry a potřetí za sebou obhájily titul. 

 

4.10 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A UKONČENÍ TURNAJE 

 

Po dohrání finálového zápasu přišlo na řadu vyhlášení výsledků a předání cen. Již 

potřetí za sebou se stal vítězem tým Slavoje Houslice, který v celém turnaji ani jednou 

neokusil chuť porážky a stal se jasným šampionem. Mužstvo si odneslo velký pohár, 

diplom a mnoho věcných cen. Druhé místo obsadil tým Busby Babes a třetí tým ABC 123. 

Týmy za druhé a třetí místo si odnesly stříbrné poháry, diplomy a dárkové tašky plné 

věcných cen od sponzorů turnaje. 

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Michal Štrajt, který předváděl komplexně 

nejkvalitnější výkony. Jak svou bojovností v obraně, tak i v útoku, kde vstřelil pět branek. 

Nejlepším střelcem se stal kanonýr Matěj Strejček, který vstřelil ještě o 4 branky více než 

Michal Štrajt. Poslední ocenění připadlo do rukou Tomáše Motyčky, který předváděl po 

celý turnaj svou jistotu v bráně, pomohl týmu Busby Babes k druhému místu a vysloužil si 

tak cenu pro Nejlepšího brankáře turnaje. Hráči převzali sošky, diplomy a věcné ceny od 

partnerů turnaje. 

Na závěr nezbývalo nic jiného, než poděkovat arbitrům, kteří jako poděkování 

dostali sošky znázorňující funkci rozhodčího. Dále mé poděkování patřilo i realizačnímu 

týmu a nakonec partnerům turnaje, bez jejichž podpory by se turnaj nemohl uskutečnit. 

Po předání cen ještě následoval úklid haly, reklamních plachet a bannerů, šaten a 

předání klíčů od šaten správci.  
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4.11 ZÁVĚREČNÁ MEDIALIZACE TURNAJE 

Na stránkách univerzitních novin vyšel 24. 1. 2013 článek z turnaje (příloha 3).  

Dále na sociální síti Facebook.com bylo umístěno vyhodnocení sportovní akce 

https://www.facebook.com/events/547357611957132 a fotky z turnaje  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.520552117955336.124282.100000016561

585&type=1&l=1552cf7b79, které si mohl popřípadě každý stáhnout.  
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5 DISKUZE A ZÁVĚR 

 

Jelikož jsem si celý projekt včas a dobře naplánoval, nedošlo během realizace 

turnaje k žádnému většímu problému. K plynulému průběhu turnaje pomáhal vhodně 

zvolený realizační tým, ochotní studenti a hlavně výborní rozhodčí. Realizační tým se 

stával z mých dobrých kamarádů a spoluhráčů, kteří mají zkušenosti s těmito akcemi.  

K mým největším obavám patřil projekt jako takový. I když jsem pomáhal 

v předchozích ročnících, ještě nikdy jsem nebyl v roli hlavního organizátora turnaje. 

Z hlediska jednotlivých částí jsem se obával nedostatku financí a věcných cen k zajištění 

atraktivity turnaje. Dále určitě pak zvládnutí časového harmonogramu. Moje obavy však 

byly naprosto zbytečné.  

Byl jsem mile překvapen vstřícným jednáním sponzorů. I přes veškeré mé 

pochybnosti se mi brzy podařilo turnaj zajistit finančně a poté jsem měl dost času na 

sehnání materiálního zajištění. Za malou reklamu na turnaji jsem získal mnoho věcných 

cen pro vítěze. 

Turnaj vedený podle přesně určených pravidel probíhal bez problémů, a tak se vše 

stihlo podle plánu a zbylo dostatek času na vyhlášení a úklid hal.   

Asi jediným negativem turnaje bylo odhlášení jednoho z týmů na poslední chvíli. 

Večer před turnajem jsem obdržel email, že se mužstvo nemůže zúčastnit. Začal jsem 

proto shánět tým, který by vypadnuvší tým nahradil, ale bohužel se nepovedlo. Ve 

skupině A se tak všechny zápasy s tímto týmem kontumovaly v poměru 3:0. 

Závěrem bych řekl, že se mi podařilo zorganizovat turnaj podle mých představ. Za 

jeho uspořádání jsem obdržel mnoho kladných ohlasů a poděkování. Dále mě potěšilo, že 

se během turnaje nevyskytl žádný závažný problém a hlavně, že nedošlo k žádnému 

zranění. Tento projekt mi přinesl mnoho zkušeností a nápadů, které se budou hodit při 

pořádání dalších ročníků, ať už budu v pozici hlavního organizátora nebo jen jako člen 

realizačního týmu. 
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6 SOUHRN/SUMMARY 

V této bakalářské práci se pojednává o projektování a realizaci futsalového 

turnaje. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se 

pojednává o charakteristice a pravidlech futsalu, hracích systémech, historii turnaje a 

sponzoringu. V praktické části se udává vše od plánování, průběhu příprav až po realizaci 

projektu. Klíčová slova jsou futsal, turnaj, hrací systémy a sponzoring.  

 

This bachelor thesis concerns of planning and realization futsal's tournament. The 

bachelor thesis is devided into the theoretical and the practical parts. The theoretical part 

concerns of characteristic and rules of futsal, playing's system, history of futsal and 

sponsorship. In the practical part is mentioned everything from planning, preparation 

course to realization of the project. Keywords are: futsal, tournament, playing's systems 

and sponsorship. 
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Foto 1 - Vítězný tým turnaje Slavoj Houslice 

Foto 2 - Druhý tým turnaje Busby Babes 
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Foto 3 - Třetí tým turnaje ABC 123 

Foto 4 - Oslava Slavoje Houslice 
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Foto 6 - Nejlepší střelec turnaje Foto 5 - Nejlepší hráč turnaje 

Foto 7 - Rozhodčí turnaje 
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Foto 8 - Ceny turnaje 

Foto 9 - Ceny turnaje 
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Foto 10 - Ceny turnaje 

Foto 11 - Průběh turnaje 
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Foto 13 - Průběh turnaje 

Foto 12 - Průběh turnaje 
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Foto 14 - Průběh turnaje 

Příloha 1 - Plakát turnaje 
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Příloha 2 - Písemná dohoda 
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Příloha 3 - Článek z univerzitních novin 


