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1 Úvod 

Důvodů, proč jsem si vybral přípravu, propagaci a realizaci futsalového turnaje, 

je několik. Jedním z nich je, ţe trénuji mladší a starší přípravku 1. FC Junior Plzeň 

na 20. ZŠ Brojova a chtěl bych do budoucna zorganizovat turnaj právě pro malé 

fotbalisty. A jak získat lepší zkušenosti s organizací turnaje neţ s pomocí někoho 

zkušeného. Do této doby jsem turnaje znal pouze z pohledu hráče a nevěděl jsem, 

co všechno musí organizátoři zajistit, aby turnaj byl plynulý a proběhl bez problémů.  

Dalším důvodem je ten, ţe jsem v pěti letech začal hrát fotbal za mladší 

přípravku ve Strakonicích. V mladším dorostu jsem šel hrát do Plzně za Union Sparta 

Plzeň. Za čtyři roky v dorostu tým změnil ještě 2x název na SK Senco Doubravka 

a TJ Prazdroj Plzeň. V muţích jsem prošel řadou týmů (Chanos Chanovice, 

FC Přeštovice, SK Strakonice 1908, TJ Klatovy, SK Sousedovice a TJ Sokol Lhota). 

Nejvýše jsem hrál ve Strakonicích divizi. Nedávno jsem přestoupil do klubu TJ Sokol 

Lhota, hrající městský přebor.  

K futsalu mě přivedli kamarádi z vysoké školy. Futsal hraji čtvrtým rokem za 

tým FC Kojak, hrající první třídu. Od první chvíle mě futsal zaujal a začal jsem ho hrát 

pravidelně. Největším přínosem pro mě je, ţe jsem v častém kontaktu s míčem. Hraje se 

na malém hřišti, coţ nahrává rychlejší hře a více vstřelených branek. Z fotbalu jsem na 

tento faktor nebyl zvyklý. Také mě překvapilo, kolik týmů se v Plzni a blízkém okolí 

věnuje futsalu na různých výkonnostních úrovních. V zimě se pořádá turnaj APF 

(asociace plzeňského futsalu). Dříve turnaj pořádal ČMFS (Česko moravský futsalový 

svaz). V poháru ČMFS jsme hráli proti SK Indoss Plzeň. Zápasy proti ligovému týmu 

povaţuji za svou největší zkušenost. 
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2 Cíl a úkoly práce 
 

2.1 Cíl práce 

Příprava, organizace, realizace a vyhodnocení futsalového turnaje v Oseku pro 

registrované hráče v kategorii dospělých. 

 

2.2 Úkoly práce 

1. Vypracování projektu futsalového turnaje. 

2. Organizace celého turnaje. 

3. Realizace futsalového turnaje. 

4. Vyhlášení výsledků a ukončení turnaje. 

5. Zhodnocení projektu. 
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3 Teoretická příprava projektu 

 

3.1 Charakteristika futsalu 

 Futsal je sportovní, kolektivní hra brankového typu. Hrají proti sobě dvě 

druţstva, která proti sobě nastupují v utkání. Cílem je dosáhnout společným 

předmětem (míčem) vstřelením branky do sítě soupeře podle pravidel. Druţstvo, 

které dá více branek, se stává vítězem. 

 FUTSAL je mezinárodní název pouţívaný pro tuto sportovní hru. Je sloţen 

ze španělských nebo portugalských slov pro kopanou FUTbol nebo FUTebol, 

a ze španělského nebo francouzského výrazu pro sál - SALon nebo SALa. 

 Futsal je sportovní hra s vlastními oficiálními pravidly, soutěţemi a institucí, která 

ji zastřešuje. Tato hra můţe na první pohled vypadat jako „fotbal v hale“. Dá se říci, ţe 

je to vlastně pravda. Futsal pochází z fotbalu jako další modifikace např. minifotbal, 

pláţová kopaná, halový fotbal, malá kopaná. 

 Futsal Fifa byl v ČR známý jako malý fotbal. V celém světě se pouţívalo anglické 

slovo Five-a-Side Football. Futsal je zastřešen mezinárodními organizacemi FIFA, 

UEFA a v Čechách ČMFS. (Kresta, 2009) 

 
3.1.1 Vznik a vývoj futsalu 

Historie 
 

Z historicko-geografického pohledu má pochopitelně futsal FIFA společnou část 

historie s malou kopanou a proto mají stejné charakteristické rysy hry, jako je míč, 

branky, apod. Postupem času se vývoj jednotlivých forem oddělil a kaţdý sport 

pokračoval svojí cestou. 

Začátek futsalu se zrodil v Montevideu, hlavního města Uruguaye, a to roku 

1930. Zakladatelem je Juan Carlos Ceriani, učitel tělesné výchovy, který navrhl pravidla 

pro fotbal. Hraje se v pěti hráčích v kaţdém druţstvu. Utkání hrála mládeţ z YMCA na 

basketbalovém hřišti, bez mantinelů a s tlumeným míčem. Hra se stala v jiţní Americe 

velice populární, především v Brazílii. Tato hra pomohla v kariéře mnoha skvělým 

fotbalistům, jako jsou např. Pelé, Zico, Socrates, Bebeto, Kaka, Ronaldinho, Ronaldo. 

Ti také rozvíjeli své herní dovednosti hraním futsalu. 

V 50. letech minulého stolení vznikají v jiţní Americe národní federace sálové 

kopané. V roce 1971 v Sau Paulu vznikla Světová federace sálové kopané pod zkratkou 

FIFUSA. Prezidentem se stal Joao Havelange, budoucí prezident FIFA. 
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FIFUSA se snaţila exportovat sálový fotbal do Evropy – do Španělska, Portugalska, 

Itálie, Nizozemska a Československa. Některé prameny uvádějí ohroţení postavení 

„fotbalové rodiny“ FIFA, a proto v roce 1984 svolala zasedání vedení všech 

významných organizací zabývající se malými formami fotbalu. Zástupci FIFUSA se 

nedostavili. V roce 1988 spor mezi FIFUSA A FIFA vrcholil a výsledkem bylo vydání 

příkazu FIFA, aby se národní fotbalová federace úplně distancovala od sálového fotbalu 

– pod hrozbou přísných trestů. FIFUSA deklarovala, ţe sálový fotbal bude samostatným 

sportem. Nikdo mu nemůţe brát právo na vlastní existenci. 

FIFA vydala v roce 1988 oficiální pravidla malého fotbalu pro pět 

hráčů - „Five-a-Side Football“. FIFA organizovala první mistrovství světa 

v Nizozemsku roku 1989. FIFA se i nadále snaţila o integraci sálové kopané pod 

„svá křídla“, ale kongres FIFUSA roku 1989 integraci odmítl. V roce 1995 FIFA začala 

pouţívat název futsal. Spor byl také i o tento název. (Kresta, 2009) 

FIFA organizuje i ostatní šampionáty. 

 

 

 
Tabulka 1 - Umístění medailistů na mistrovství světa futsalu FIFA (Kresta, 2009) 

Rok Místo konání 1. místo 2. místo 3. místo 

1989 Nizozemí Brazílie Nizozemí USA 

1992 Hongkong Brazílie USA Španělsko 

1996 Španělsko Brazílie Španělsko Rusko 

2000 Guatemala Španělsko Brazílie Portugalsko 

2004 Tchaj-wan Španělsko Itálie Brazílie 

2008 Brazílie Brazílie Španělsko Itálie 

 

 

 
Tabulka 2 - Umístění medailistů na mistrovství Evropy ve futsalu FIFA (Kresta, 2009) 

Rok Místo konání 1. místo 2. místo 3. místo 

1996 Španělsko Španělsko Rusko Belgie 

1999 Španělsko Rusko Španělsko Itálie 

2001 Rusko Španělsko Ukrajina Rusko 

2003 Itálie Itálie Ukrajina Španělsko / ČR 

2005 Česká republika Španělsko Rusko Itálie 

2007 Portugalsko Španělsko Itálie Rusko 

2010 Maďarsko Španělsko Portugalsko Česká republika 
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Vývoj futsalu v České republice 

 

V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století se v České republice hrála 

jak malá kopaná (5+1), tak i sálový fotbal (4+1). Futsal k nám dorazil z Uruguaye 

v roce 1974. 

Malá kopaná vznikala na venkovních hřištích, kdyţ chyběl dostatečný počet 

hráčů a prostor. Dalším důvodem byla nezávislost na komunistickém reţimu, který 

omezoval shromaţďovací právo. Toleroval sportovní činnost. V tuto dobu vznikla 

tvz. Hanspaulská liga – první ročník se uskutečnil roku 1971. Soutěţ se dodnes těší 

oblibě hlavně v Praze (800 muţstev). Malá kopaná se hrála na venkovních hřištích 

(písčitých, betonových, škvárových a travnatých). Malá kopaná je předchůdcem 

dnešního futsalu FIFA v České republice. (Kresta, 2009) 

 

Současnost 
 

V současné době je futsal FIFA v České republice zastřešen Svazem futsalu 

ČMFS. Soutěţe, které se v ČR hrají v muţské kategorii, jsou: První celostátní liga, 

Druhá liga, divizní soutěţe, krajské přebory, okresní přebor a třídy v jednotlivých 

okresech. Soutěţe do krajského přeboru se hrají na venkovních hřištích. Krajský přebor 

a vyšší soutěţe jsou hrány v halách. Hraje se i pohár ČMFS. Nejúspěšnější futsalový 

tým v ČR je Era-pack Chrudim. Vyhráli 7 titulů z posledních 8 ročníků. (Kresta, 2009)  
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3.2 Historie Snack cupu 

Snack cup – futsalový turnaj se hraje v prosinci před Vánocemi. Vše 

začalo otevřením nové haly s umělým povrchem s rozměry 40 m x 20 m. V roce 2008 

byla hala zcela hotová. Nejenţe od té doby začaly fotbalové týmy vyuţívat halu 

pravidelně, ale začal se hrát i futsalový turnaj. V té době se však ještě nevědělo, jaké 

bude pokračování. Dne 13. 12. 2008 se v nově otevřené hale poprvé odehrál vánoční 

turnaj. Turnaje se zúčastnilo 12 velmi kvalitních týmů, které si to „rozdaly“ o prvenství. 

Nakonec se z vítězství v celém turnaji radoval tým HOPICHA, který byl sloţený 

z hráčů Horaţďovic (divize) a Chanovic (krajský přebor). 

Ohlasy na turnaj na sebe nenechaly dlouho čekat a kladné odezvy ze stran hráčů 

i fanoušků způsobily, ţe se za rok turnaj opakoval. Navíc došlo k lepší propagaci, takţe 

sloţení týmů bylo ještě kvalitnější. Jen škoda, ţe nepřijel obhájce titulu. Hledal se tedy 

nový vítěz, ten měl vzejít z 12 týmů. Dne 19. 12. 2009 se uskutečnil druhý ročník 

vánočního turnaje Snack cup. Nakonec se z vítězství v celém turnaji radoval tým 

Sokolíků, který byl sloţený z hráčů divizního Milevska. Jak se ukázalo, na turnaj 

jezdily i týmy mimo okres, coţ bylo jedině dobře. Po druhém ročníku se situace 

s pozitivním hodnocením turnaje opakovala - týmy byly spokojené a odjíţděly 

s vědomím, ţe příští rok přijedou znovu. Před dalším ročníkem futsalového turnaje 

byl zájem tak obrovský, ţe se turnaj rozšířil z 12 na 16 týmů. Dne 11. 12. se uskutečnil 

3. ročník vánočního turnaje Snack cup. Tohoto ročníku se zúčastnilo 16 týmů s velmi 

kvalitním hráčským obsazením. Většina týmů pomýšlela na celkové vítězství. Turnaje 

se opět nezúčastnil obhájce. Vítězem se stal tým Sebranky sloţený z hráčů divizních 

Strakonic a třetiligového Písku. Tento rok si přijeli zahrát i hráči z třetí ligy, takţe turnaj 

probíhal na vysoké úrovni. V dalším ročníku zůstal počet týmů stejný a poprvé přijel i 

obhájce ze Sebranky. Dne 10. 12. 2011 se uskutečnil 4. ročník vánočního halového 

turnaje Snack cup. Hrálo se jako předešlý rok systémem 4 skupiny po čtyřech týmech. 

Vítězem se stal tým Snack baru, který hraje strakonickou Dudák ligu sálové kopané. 
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3.3 Sestavení propozic sportovní akce 

Při pořádání sportovní akce je důleţité mít vypracovaný rozpis. V rozpisu 

najdeme veškerá všeobecná i technická ustanovení. Všichni zájemci musí být 

seznámeni s propozicemi před začátkem sportovní akce. 

 

Ve všeobecných ustanoveních musí být:  

Název akce  

Pořadatel akce  

Termín akce  

Místo akce  

Účastníci akce (pokud jsou známi)  

Úhrada  

 

V technických ustanoveních je uvedeno:  

Předpis (podle jakých pravidel, popř. směrnic se hraje)  

Pro koho je akce organizovaná (věk hráčů, jejich členství v určité organizaci, apod.)  

Další podmínky účasti (poţadavky výkonnostních tříd, počet týmů, apod.)  

Hrací systém (jakým způsobem je určen vítěz a pořadí)  

Pořadí a termíny utkání  

Doba hry  

Hřiště (rozměry a další podmínky)  

Rozlosování  

Rozhodčí  

Námitky (podmínky pro podání námitek)  

Odměny a ocenění pro zúčastněné (Choutka, Dobrý, Rovný, 1972)  
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3.4 Ekonomické možnosti turnaje 

Finanční stránka turnaje je pro pořádání projektu velice důleţitá. Cílem je, 

aby se přijaté finance vyrovnaly nebo převyšovaly veškeré náklady. Získat finance 

můţeme několika způsoby: sponzoringem od různých firem, startovným, 

či ze vstupného. 

 

3.4.1 Finance získané ze startovného 

Nejčastějším financováním turnajů je výtěţek ze startovného, které musí zaplatit 

kaţdý tým, jenţ se chce turnaje zúčastnit. Výše startovného je stanovena různými 

faktory, např. počtem přihlášených týmů, velikostí turnaje, podporou sponzorů, 

apod. (Dvořáková, 2005) 

 

3.4.2 Ekonomické prostředky z veřejných rozpočtů 

Další moţnost, jak získat na sportovní akci ekonomické prostředky, je vyuţití 

financí z obecních, krajských a státních rozpočtů. Příjmy z rozpočtů rozdělujeme: 

 

Dotace – Peněţní prostředky státního rozpočtu poskytované právnickým nebo fyzickým 

osobám na stanovený účel. Po pouţití dotace je organizace povinna doloţit přehled 

o čerpání a pouţití prostředků a případné nepouţité prostředky vrátit. 

 

Příspěvky – Moţnost poskytnout pouze fyzickým osobám. Příjemce nemá povinnost 

po pouţití peněz dokládat účel naplnění, protoţe je doopravdy známý ze skutečností. 

(Durdová, 2004) 

 

3.4.3 Sponzoring 

Sponzorování představuje významný specifický prostředek k zabezpečení 

dodatečných finančních zdrojů, slouţí zejména k realizaci kulturních, vědeckých, 

charitativních a další aktivit. V tomto směru nejsou výjimkou ani sportovní, 

tělovýchovné organizace, spolky, kluby. I přes řadu problémů prochází sponzorování 

dynamickým vývojem v oblasti tělesné výchovy a sportu. Účelem sponzoringu je spíše 

vytvořit kladný obraz podnikatelského subjektu u veřejnosti. (Čáslavová; Durdová, 

2004). 
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Sportovní sponzoring: 

Vztah mezi firmou či podnikem na jedné straně a sportem. Dochází 

k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. Jde o specifickou vazbu mezi 

sponzorem a sponzorovaným. Principem sponzoringu je vztah: sluţba - protisluţba. 

Za své finance sponzor od sponzorovaného očekává věcné prostředky nebo sluţby - 

např. šíření reklamy firmy nebo jejích produktů. Sponzorovaná organizace vyuţívá 

prostředky a sluţby ke splnění svých cílů (sportovních, ekonomických, sociálních). 

Kaţdý sponzorský vztah, často se uţívá také reklamní nebo kooperativní partnerství, 

by měl být zaloţen na: 

- oboustranně známých cílech 

- vzájemně prospěšných přínosech 

- mravně-etických principech 

(Durdová, 2004) 

 

Typy sponzoringu ve sportu: 

1. Exkluzivní sponzor – „oficiální sponzor“  

2. Hlavní sponzor, vedlejší sponzor  

3. Kooperační sponzor   

 

Formy sponzoringu ve sportu: 

1. Sponzorování jednotlivých sportovců – nejrozšířenější forma sponzoringu 

ve vrcholovém sportu. Osobnosti sportovců jsou zároveň garanty kvality 

a úspěchu sportovního podniku. Sponzorská smlouva, obsahujíc vedle práva 

provádět reklamu svých produktů za pomoci vyobrazení sportovce, také 

smlouvu za účelem podpory prodeje – autogramiády, akce pro spotřebitele 

apod. Sportovec dostává finanční i materiální pomoc. 

2. Sponzorování sportovních týmů – tento typ sponzorování přešel z vrcholového 

sportu i do sportu výkonnostního a také do rekreačního sportu. Sponzor 

převáţně poskytuje finance, sportovní vybavení, ubytovací a jiné sluţby. 

Sponzorovaný tým nabízí především reklamu na dresu atd. 
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3. Sponzorování sportovních akcí – tato forma sponzoringu nabízí široké moţnosti, 

které lze nabídnout sponzorovi – reklama v programovém sešitu, reklama 

na vstupenkách, na mantinelech stadionu atd. 

4. Sponzorování sportovních klubů – forma nabízí velké mnoţství protivýkonů, 

protoţe sportovní klub disponuje sportovci i sportovními druţstvy a má moţnost 

pořádat sportovní akce. 

5. Sponzorování sportovních institucí – patří sem svazy, federace, olympijské 

výbory. Tento typ sponzorování nabízí sponzorovi moţnosti propagace. 

(Durdová, 2004) 

 

 

Sportovní reklama: 

 Sportovní reklama je placená forma prezentace výrobků, sluţeb i myšlenek 

subjektu, instituce nebo organizace zprostředkovaná médii. Sportovní reklama se 

vztahuje k reklamě se sportovními motivy, dále i k reklamě, která vyuţívá specifických 

médií komunikace v oblasti sportu. Sportovní reklama má funkci informační, 

přesvědčovací, upomínací. Reklama se stává důleţitějším faktorem jednotlivých 

subjektů tělovýchovy a sportu. Příjmy z reklam tvoří zajímavou poloţku všech příjmů 

sportovních organizací. 

 

 

Formy a druhy sportovní reklamy: 

1. Reklama na dresech a sportovních oděvech  - tým, který má reklamu na dresech, 

ji při kaţdém zápase prezentuje. 

2. Reklama na startovních číslech - je moţno ji vyuţít pouze v některých sportech. 

3. Reklama na mantinelu, na palubovce, ledové ploše - velmi vyuţívána hlavně 

v ledním hokeji a fotbale. Během akce je moţné reklamu měnit. 

4. Reklama na sportovním nářadí - spojování úspěchů sportovců s jejich náčiním a 

nářadím, např. lyţe, tenisové rakety, oblečení, obuv atd. 

5. Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích - tuto formu vyuţívají 

především výrobci těchto zařízení. 
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6. Reklama na vstupenkách, plakátech se sportovním programem, s fotografiemi 

sportovců - účinná forma propagace sponzora, která umoţňuje působení na 

veřejnost. 

7. Reklama na propagačním materiálu - forma reklamy, která pomáhá firmě, 

podniku, obeznámit veřejnost o výrobcích firmy. 

8. Reklama na videozáznamech, fotografiích - videozáznamy ze sportovních utkání 

nebo ze ţivota klubu a jeho sportovců. Slouţí k propagaci sponzora. 

9. Reklama na billboardech - další moţnost propagace zboţí či firmy. 

10. Internet  - výpočetní technika zasáhla i sportovní reklamu. Záleţí však na 

návštěvnosti serverů. 

11. Televizní přenos - nejdraţší, co se reklamy týče. Důleţitou roli avšak hraje i tisk 

a rozhlas. 

12. Virtuální reklama - novinky v technice přinášejí stále nové efekty a moţnosti 

propagace i sportovní reklamy. (Durdová, 2004) 
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3.5 Hrací systémy 

Při přípravě a organizaci turnajů máme na starost určit, jakým hracím systémem 

se bude hrát, jak uspořádat pořadí zápasů a i celkového vítěze. Systém se volí podle 

povahy soutěţe, podle času a dalších podmínek (počet týmů, hřišť atd.). Musíme vţdy 

předem zváţit výhody a nevýhody celé akce. 

 

Systém každý s každým 

Systém, při kterém se utká kaţdý tým postupně se všemi ostatními týmy. 

Výhodou je, ţe se skutečně ukáţe, který tým je nejsilnější, a seřadí se za vítězem 

v tabulce. Nevýhodou tohoto systému je časová náročnost a při velké rozdílnosti 

v týmech se můţe stát soutěţ nepřitaţlivou záleţitostí. Tento systém se pouţívá 

při dlouhodobých soutěţích, např. ve fotbalových ligách.  

Při tomto dlouhodobém systému je třeba naplánovat pořadí zápasů tak, 

aby kaţdý tým hrál pravidelně. 

O celkovém pořadí rozhoduje tabulka soutěţe, kde jsou jednotlivé týmy 

seřazeny podle počtu bodů. Za vítězství v zápase se přidělují 3 body, za nerozhodný 

výsledek kaţdému po 1 bodu a za prohraný zápas 0 bodů. Při rovnosti počtu bodů můţe 

o pořadí rozhodovat poměr dosaţených a obdrţených gólů, vzájemný zápas, počet 

vstřelených gólů, nový zápas nebo i los. Způsob určení vítěze je nutné uvést vţdy 

předem. (Kříţek, 2011) 

Počet utkání se vypočte podle vzorce:   

n – celkový počet účastníků 

 

Obrázek 1 - Grafické znázornění systému každý s každým 

 

(Kříţek, 2011) 
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Obrázek 2 - Rozpis utkání pro 6 družstev 

 

(Kříţek, 2011) 

 

Vylučovací systém na 1 porážku 

Tento systém se vyuţívá pro krátkodobé soutěţe. Říká se mu mimo jiné 

„KO sytém“ nebo „pavouk“. Tým, který prohraje utkání, okamţitě vypadává ze soutěţe, 

takţe počet utkání je minimální. Nevýhoda tohoto systému je určitě náhodnost losu, 

protoţe i slabší tým se můţe dostat aţ do finále díky přijatelnému losu a naopak silnější 

druţstva se mohou utkat na začátku turnaje a navzájem se vyřadit. Tato nevýhoda 

se můţe eliminovat, kdyţ známe sílu týmu před turnajem a silné týmy, které budou 

nasazeny, se proti sobě utkají aţ v pozdější fázi turnaje. Výhodou turnaje je, ţe není 

časově náročný a pro diváky je atraktivní.  

 

Počet utkání se vypočte podle vzorce:  X = n – 1  

n = celkový počet účastníků 

 

 

Příklad: Vylučovací systém na 1 poráţku pro 8 druţstev. (Kříţek, 2011) 
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Obrázek 3 - Grafické znázornění vylučovacího systému na 1 porážku 

 

 (Kříţek, 2011) 

 

Vylučovací systém na 2 porážky 

Tento systém turnaje je podobný vylučovacímu systému. Liší se od klasického 

vylučovacího systému tím, ţe druţstvo, které prohraje utkání, nevypadává, ale má 

moţnost hrát i s poraţeným finalistou o konečné druhé místo. Všichni poraţení jsou 

postupně zařazováni do vedlejšího „pavouka“ poraţených. Druţstvo vypadává ze 

soutěţe, aţ kdyţ prohraje i své druhé utkání. Výhodou tohoto systému je, ţe není tak 

náročný na čas a určí spravedlivě konečné pořadí týmů. Naopak nevýhodou můţe být 

to, ţe při velkém počtu zúčastněných druţstev tento systém dostatečně neurčuje přesné 

pořadí.  

Příklad: Vylučovací systém na 2 poráţky pro 8 druţstev 

 

Vzorec pro výpočet celkového počtu utkání:   

X = 2n – 3 = (2 x 8) – 3 = 13 utkání 
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Obrázek 4 - Grafické znázornění vylučovacího systému na 2 porážky 

 

 

 (Choutka, Dobrý, Rovný, 1972; Votík, 1998) 

 

Smíšený systém  

Tento systém turnaje je kombinací systému kaţdým s kaţdým a systému 

vyřazovacího. Týmy jsou rozděleny do skupin, kde se hraje systémem kaţdý s kaţdým. 

Poté vítězové nebo i více týmů ze skupiny postoupí do další fáze, kde se dále hraje 

vyřazovací systém. Poraţené týmy buď vypadnou z turnaje, anebo hrají skupinu 

poraţených. Tímto systémem se hrají mistrovství světa, mistrovství Evropy, liga mistrů 

atd. (Choutka, Dobrý, Rovný, 1972; Votík, 1998) 
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3.6 Rizika při pořádání turnaje 

Kaţdý turnaj mohou postihnout různé problémy, a proto musíme být co nejlépe 

připraveni kaţdý menší, ale i větší problém řešit. Je mnoho okolností, které mohou 

turnaj narušit, zdrţet či dokonce zrušit. Kaţdý organizátor si přeje, aby jeho turnaj 

proběhl bez problémů a podle plánu. Existují 3 typy důvodů neúspěšné realizace turnaje 

– objektivní, subjektivní a kombinované. 

 

Objektivní důvody neúspěchu organizace 

Mezi objektivní důvody patří hlavně nepřízeň počasí. Jelikoţ je turnaj hrán v hale, 

problém s počasím mizí. Dále mezi objektivní rizika patří přírodní katastrofy (povodeň, 

uragán, poţár), ekonomické i politické důvody (státní smutek), sociálně patologické 

důvody (podvody a loupeţe) a technické problémy (výpadky elektrického proudu, porucha 

topení, časomíry). Tyto důvody jsou překvapivé a nepředvídatelné, proto je důleţité mít 

záloţní plán, jak vyřešit organizaci turnaje. 

 

Subjektivní důvody neúspěchu organizace 

Subjektivními důvody neúspěchu organizace je selhání lidského faktoru. 

Vznikají naším zanedbáním, neočekáváním či podceněním situace. V tomto případě 

nejde o náhlou, řekněme spíše náhodnou a předvídatelnou situaci, která negativně 

narušuje plynulý chod projektu. Subjektivní důvody neúspěchu vznikají z našich 

organizačních chyb, kterých jsme se dopustili. V našem případě sem patří špatná 

organizace, která má za příčinu nezájem účastníka, špatná informovanost moţných 

zúčastněných, neodbornost při obsluhování techniky nutné pro správný a plynulý chod 

turnaje, zanedbání zajištění personálu, špatné materiální zajištění, zajištění občerstvení, 

zdravotní ošetření, hygienické podmínky (sprchy, toalety atd.). 

 

Kombinované důvody neúspěchu organizace 

Kombinované důvody neúspěchu organizace spojují objektivní a subjektivní 

důvody. (Balada, 2010) 
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4 Praktická část futsalového turnaje 

Tato část se zabývá přípravou, realizací a vyhodnocením futsalového turnaje, 

který je organizován jiţ čtvrtým rokem pro registrované fotbalové hráče.  

 

Volba termínu a zajištění vhodných prostorů pro futsalový turnaj 

Kaţdá akce, má- li být úspěšná, ať se jedná o sportovní nebo kulturní akci, je 

ovlivňována větším mnoţstvím faktorů, jako je např. správný výběr místa a času 

konání. Futsalový turnaj v Oseku probíhá v prosinci a domlouvá se pouze datum a 

začátek turnaje. 

Tento futsalový turnaj se koná v Oseku. Místo konání není úplně ideální -  Osek 

se nachází totiţ 10 kilometrů od Strakonic. Většina hráčů bydlí právě ve Strakonicích. 

Zato má tato nová hala dobré zázemí: dostatek šaten (kaţdá šatna má sociální zařízení), 

restauraci, rozhlasovou techniku, časomíru a plochu s umělou trávou, která je jedinečná 

a nikde jinde v okolí není. Jedinou nevýhodou je, ţe není postavená tribuna pro diváky, 

takţe diváci musí sedět na lavičkách nebo stát za mantinelem. Termín 10. prosinec jsme 

volili proto, ţe v okolí se v této době nehrál ţádný jiný turnaj, takţe jsme předpokládali 

velký zájem. To se také potvrdilo a některé týmy jsme bohuţel, kvůli přeplněné 

kapacitě, museli odmítnout. Dále jsme tento termín zvolili i proto, ţe fotbalové soutěţe 

jsou jiţ dohrány a probíhá zimní přestávka. 

 

Propozice turnaje – 4. ročník Snack cupu: 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel:   
Ondřej Kotrnoch, Jiří Chaluš,  

ve spolupráci s TJ Osek. 

Termín:  
10. 12. 2011 od 8:40 do 18:00 cca. Nutná účast alespoň 

jednoho zástupce kaţdého týmu na prezentaci od 8:15. 

Místo konání:  Sportovní hala Osek. 

Startovné:    800 Kč na tým. 

Přihlašování týmů:   na tel. 777 719 077 Ondřej Kotrnoch. 

Tým bude závazně přihlášen po zaplacení startovného buď pořadateli, nebo na účet: 

1471349043/0800 (napsat název týmu). 
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Technická ustanovení 

Pravidla: Turnaj se bude hrát podle upravených pravidel futsalu. 

Startující: Turnaje se můţe zúčastnit kaţdý registrovaný hráč ČMFS. 

Herní systém: 

Turnaj se bude hrát smíšeným systémem. Týmy budou 

rozděleny do 4 skupin po 4 týmech. Ve skupině se bude hrát 

systémem kaţdý s kaţdým. Do čtvrtfinále postoupí vítězové 

skupin. 2. a 3. týmy ve skupině budou hrát osmifinále. Pak 

budou následovat vyřazovací boje. 

Hřiště: Sportovní hala s umělou trávou o rozměrech 40 x 20 metrů. 

Rozhodčí: 
Utkání budou řídit fotbalový rozhodčí působící v soutěţích 

jihočeského kraje. 

Ceny: 

 Týmy na prvních 3 místech dostanou pohár, diplom a 

tašku s věcnými cenami. Ostatní týmy dostanou diplom a 

tašku s věcnými cenami. Pohár dostane i nejlepší brankář, 

hráč a střelec turnaje. 

Sponzoři: 
Snack bar, K.A.L.T – pneu, Kolofa, Algida, Partners financial 

services a.s. 

  

 

Propagace turnaje 

Turnaj jsme propagovali plakáty vylepenými v halách po Strakonicích. Dále 

jsme turnaj prezentovali na internetu, kde jsme rozesílali pozvánky do fotbalových týmů 

v okresu. Jako nejlepší propagace se ukázala forma zveřejnění na komunikační síti 

Facebook. Zde se vytvořila skupina Snack bar, kam se přidávali kamarádi a jejich 

známí. Tento krok byl velice významný, protoţe teď je ve skupině kolem 80 členů. 

Komunikace tedy probíhala bez problémů. Dávali jsme na stránky různé informace 

o turnaji - kolik je přihlášených týmů, který tým má zaplacené startovné, herní systém 

atd. Lidé pokládali různé otázky a nebyl problém jim odpověď zprostředkovat 

v krátkém časovém úseku.  

 

Přihlášení týmů do turnaje 

Poté, co jsme začali s kolegou Chalušem propagovat turnaj, týmy se začaly 

pomalu přihlašovat -  pomocí e-mailu nebo telefonicky. Zájem o turnaj byl velký, a 
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proto jsme některé týmy museli odmítat. S propagací jsme začali 20. září a během 14. 

dnů se přihlásilo 10 týmů. Začátkem listopadu uţ byl turnaj plně obsazen a bylo 

známých 16 týmů.  

16. listopadu byly týmy přiděleny do čtyř losovacích košů a následovně rozlosovány 

do základních skupin. Týmy byly přihlášeny aţ po zaplacení startovného na účet nebo 

přímo organizátorům. 

 

Personální zajištění turnaje 

Důleţité bylo sehnat skupinu lidí, která bude zodpovědná a pomůţe 

s organizováním turnaje s bezpečným průběhem. Coţ se také povedlo a nenastal ţádný 

větší problém. O spolupráci jsem poţádal Jiřího Chaluše, který má uţ bohaté zkušenosti 

s pořádáním různých turnajů.  

Hlavní organizátor turnaje – zodpovídá za organizaci a průběh turnaje (Ondřej 

Kotrnoch). 

Spoluorganizátor turnaje – spolupracuje s hlavním organizátorem turnaje (Jiří 

Chaluš). 

Rozhodčí – rozhoduje o výsledcích zápasu, nahlašuje výsledky zapisovateli a zastavuje 

čas při hře, kdyţ je nějaký váţnější problém (Pavel Rejţek a Miroslav Vincík). 

Zapisovatel - zapisuje výsledky utkání, střelce a udělené tresty (Jiří Chaluš). 

Obsluha časomíry - mají na starosti obsluhovat časomíru; na pokyn rozhodčího 

zastavovat čas (Jana Kozáková a Eva Mašková). 

Fotograf – zajišťuje fotografie z turnaje (Veronika Anna Kotrnochová) 

Kameraman – zajišťuje natáčení zápasů o 3. místo a finále (Veronika Anna 

Kotrnochová). 

Zdravotník – je přítomen, kdyby se vyskytl nějaký zdravotní problém hráče, 

rozhodčího, diváků (Monika Chalupová).  

Pomocný personál – zajišťuje občerstvení hráčů, rozhodčí, diváků (Tereza Kotrbová 

a Zuzana Šilhánová). 

 

Materiální zajištění turnaje 

Proto, aby turnaj proběhl hladce a bez problémů, je důleţité velmi dobré 

materiální vybavení. Hala v Oseku má povrch s umělou trávou a je nejnovější v okolí. 

Materiální zajištění je na dobré úrovni. Přesto je potřeba předejít nepříjemnostem, které 
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mohou během turnaje nastat. Tímto nedostatkem myslím například nedostatek míčů, 

nebo nastoupení týmů v dresech stejné barvy. Proto jsme si vypůjčili z fotbalového 

týmu TJ Osek 4 futsalové míče na hru a rozcvičení a rozlišovací dresy zelené 

a oranţové barvy. Následovně bylo nutné zajistit dostatek šaten pro velký počet týmů. 

Zázemí v hale je na velmi dobré úrovni a šaten je tu dostatek. My jsme měli k dispozici 

9 šaten se sociálním zařízením. Bylo nutné označení šaten štítkem na dveře s názvy 

týmů. V jedné šatně byly dva týmy. Jedna šatna patřila rozhodčím, taktéţ tam byly i 

ceny pro týmy a hráče. U hlavního vchodu byl vyvěšen harmonogram turnaje. Ten  byl 

také vyvěšen společně s tabulkami skupin a pravidly v hale u časoměřičů, kam se 

zapisovaly výsledky jednotlivých utkání. 

 

Zajištění občerstvení 

Restaurace, kterou mohli vyuţít hráči, rozhodčí i diváci, je přímo v hale. Kaţdý 

tým dostal po odevzdání soupisky poukazy buď na párek, nebo klobásu pro kaţdého 

hráče. Dále kaţdý tým dostal balík pitné vody (6 krát 1,5 l). K dispozici byly také 

automaty s pitím a menším občerstvením. 

 

Ekonomické zajištění turnaje  

Ekonomická stránka turnaje je velice důleţitá pro pořádání projektu. Cílem je, 

aby se obdrţené finance vyrovnaly veškerým nákladům na turnaj. Finance jsme získali 

několika způsoby - sponzoringem od různých firem, startovným (kaţdý tým zaplatil 

povinnou částku, aby se mohl zúčastnit turnaje), a také ze vstupného. Jedním 

z největších nákladů na turnaj je pronájem haly, potom nákup cen, pohárů a občerstvení. 

Část financí byla pouţita na odměnu pro rozhodčí, fotografa, časoměřiče a zdravotnici.  

K ekonomické stránce futsalového turnaje jsme vyuţili startovné 800,- Kč na 

tým, takţe jsme disponovali rozpočtem 11200,- Kč. Od hlavního sponzora jsme dostali 

2000,- Kč. Od dalších dvou sponzorů jsme dostali dohromady 2000,- Kč na věcné ceny. 

Byla to vysoká částka a doufám, ţe jsme ji vynaloţili správně a turnaj tím ještě víc 

obohatili. Od ostatních sponzorů jsme obdrţeli věcné ceny, které dostaly týmy 

za jednotlivá umístění v turnaji. Pronájem haly nás vyšel na 2100,- Kč. Klub TJ Osek 

nám vyšel vstříc a dostali jsme slevu na pronájem. Poháry vyšly na 3400,- Kč. Dále 

kaţdý tým dostal poukázky na párek nebo klobásu a pití pro tým. Celková hodnota byla 

2500,- Kč na všechny týmy. Nákup zbylých cen pro týmy a nejlepší hráče stál 3000,- 
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Kč. Kaţdý rozhodčí dostal 700,- Kč, tedy celkem 1400,- Kč, obsluha časomíry 1400,- 

Kč, fotografka 800,- Kč a zdravotnice 500,- Kč. Tisk letáků, pozvánek, propozic 

a diplomu stál 100,- Kč. 

Tabulka 3 - Rozpočet turnaje 

Příjmy Výdaje 

Startovné 800,- (14 družstev) Pronájem haly 2100,- 

Hlavní sponzor 2000,- (dary pro týmy) Rozhodčí 1 400,- (2x 700,-) 

Další sponzoři – 2000,- Zdravotnice 500,- 

 Obsluha časomíry 1400,- (2 x 700,-) 

 Fotografka 800,- 

 Poháry 3400,-   

 Občerstvení 2500,- 

 Tisk 100,-      

 Dary pro týmy 3000,- 

15 200,- 15 200,- 

 

Sponzoři, kteří se podíleli na turnaji: 

Jako hlavní sponzor je: Snack bar 

Dalšími sponzory byli: Hrdlička s.r.o, KALT pneu, TJ Osek, Kofola, Algida, Dudák 

a Nektar, Partners financial services a.s. 

Všechny firmy poskytly věcné ceny. 

Hlavní sponzor Snack bar byl v názvu turnaje a Hrdlička s.r.o. měl plakáty za brankou. 

Ostatní sponzoři byli přečteni při závěrečném vyhlašování výsledků. 



 

27 

4.1 Realizace turnaje 

Dne 10. 12. 2011 se uskutečnil 4. ročník vánočního halového turnaje Snack cup. 

Hrálo se systémem čtyři skupiny po čtyřech týmech, přičemţ první tři týmy postupují 

do další fáze. Play-off začíná osmifinálem mezi druhými a třetími týmy ze skupin, 

kdy vítězové skupin mají zajištěn postup do čtvrtfinále. Obsazení turnaje se rok od roku 

zlepšuje, k vidění jsou tak velmi kvalitní utkání. Poprvé obhajuje vítězství tým, který 

předchozí ročník vyhrál, a tím je Sebranka. Objevily se tradiční týmy jako Snack bar, 

SK Pleská či Šťávíci, kteří nechyběli ani jeden ročník. Den před turnajem jsme se sešli 

v hale, abychom připravili ceny (rozdělení do tašek). Proběhla příprava hrací plochy, 

kabin, míčů, pomůcek pro rozlišení, občerstvení pro hráče i diváky. 

         V 8:15 bylo zahájení  futsalového turnaje, kde musel být alespoň kapitán týmu. 

Hráči se zde dozvěděli pravidla. Byli poučeni o bezpečnosti a systému, jakým se hraje. 

Navíc dostali formulář k vyplnění soupisky a poukázky na pití a jídlo pro kaţdého hráče 

z týmu. Kapitáni byli povinni informovat zbytek týmu o pravidlech. Turnaj začal přesně 

v 8:40 prvním zápasem. Hrálo se 1 x 12 min po celou dobu turnaje. Další zápas následoval 

3 min po ukončení předchozího utkání. V play-off byla pauza mezi zápasy 5 minut. Hráči se 

mohli rozcvičovat v tunelu, kde byl dostatek prostoru. 

 

4.1.1 Pravidla futsalového turnaje 

 

Hřiště    Délka 40m, šířka 20m. 

Značka pokutového kopu 2 m za vymezeným brankovištěm. 

Počet hráčů   4+1, minimální počet 3+1 

Hrací doba   1 x 12 min 

Střídání  „Hokejové“ z vymezeného prostoru. Střídaný hráč musí 

opustit hřiště dříve, neţ nastoupí střídající hráč. 

Zahájení hry   Hráči soupeře jsou minimálně 3 m od míče. 

Míč mimo hru  a) Auty kopané ze země v místě, kde míč opustí hřiště. 

    b) Dotkne-li se míč stropu, rozehrává se z poloviny hřiště. 
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Hra brankáře a) Vyhodí nebo z ruky vykopne míč přes půlící čáru, aniţ 

se míče dotkne jiný hráč a aniţ se míč dotkne země na 

vlastní polovině - volný kop z půlicí čáry. 

b) Poloţí-li brankář míč na zem a poté zahraje míč nohou, 

můţe jej poslat i vzduchem na polovinu soupeře a můţe 

takto být dosaţeno platné branky. 

c) Brankář není omezen počtem přihrávek ani drţením 

míče nohou. Rukou je povinen rozehrát do 6 s. 

Fauly a nesportovní chování:  

a) Platí futsalová pravidla. (Výjimkou je zákaz skluzů.) 

b) Pokud hráč obdrţí ţlutou kartu, tým hraje 2 minuty 

o jednoho hráče méně v poli. 

c) Pokud hráč obdrţí červenou kartu, tým hraje 2 minuty 

o jednoho muţe méně. Vyloučený hráč se uţ nesmí zapojit 

do konce utkání. 

Rozhodčí  Můţe kdykoliv přerušit hru pro jakýkoliv přestupek 

či ponechat výhodu. 

Rozehraní (autový kop)  Míč přejde přes postranní čáru, soupeř vrací míč do hry 

kopem, autový kop zahraný vlastnímu brankáři se 

povaţuje za „malou domů“. Brankář nesmí chytat rukou. 

Rozehrání (rohový kop) Soupeř stojí ve vzdálenosti 2 m. 

Další ustanovení  a) Čas zastavuje pouze rozhodčí (zranění, penalta atd.) 

    b) Všechny trestné kopy jsou přímé.  

c) Zeď musí stát ve vzdálenosti 3 m. 

Kritéria pro určení pořadí ve skupinách: 

1. počet bodů  

2. vzájemný zápas  

3. brankový rozdíl  

4. počet vstřelených branek  

5. penaltový rozstřel  
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Kritéria pro určení vítěze v zápasech o umístění: 

Při nerozhodném výsledku rozhodují pokutové kopy. 

Nejprve jsou 3 pokusy -  dva metry za hranicí pokutového 

území, a pokud nebude rozhodnuto, následuje tzv. náhlá 

smrt. Hráč, který uţ zahrával pokutový kop, můţe kopat 

znovu. 

 

4.1.2 Hrací systém turnaje 

Futsalový turnaj byl odehrán jiţ tradičně smíšeným systémem. Do turnaje bylo 

přihlášeno 16 týmů. Nejdříve byly týmy přiřazeny do košů 1 aţ 4. Pak byly losem 

vybrány a tak utvořeny 4 skupiny po 4 týmech - skupina A aţ D. Ve skupině hrál kaţdý 

tým s kaţdým. Za vyhraný zápas dostal tým 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 

nezískal ţádný bod. Vítěz skupiny postoupil rovnou do čtvrtfinále. Druhý a třetí tým se 

utkal v osmifinále (viz. Harmonogram). Na vítěze z osmifinále čekali ve čtvrtfinále 

vítězové skupin. Pak následovalo semifinále. Poraţení semifinalisté si zahráli o 3. místo 

a vítězové si zahráli finále. 

 

4.1.3 Losovací koše 

 

1. koš: Snack bar (11), Sebranka (13), Šťávíci (14), SK Pleská (15) 

2. koš: FC Přešťovice (16), Mirovice (20), Taţovice (23), RH Osek (26) 

3. koš:  Konibar (27), Válec (29), Kabina v plamenech (30), TJ Osek(30) 

4. koš:   Mirotice (32), Slavoj Houslice (32), Chachaři z Karviné (32), FC Mladíci (36) 

Rozlosování do košů závisí na předchozím umístění na turnaji. To znamená, 

ţe úplný nováček turnaje je zařazen aţ do 4. koše. Číslo v závorce u kaţdého týmu 

znamená součet předchozích umístění na tomto turnaji. 

 

Tabulky byly rozlosovány podle internetu: 

http://www.sportbike.cz/tournament/index.asp 

 

http://www.sportbike.cz/tournament/index.asp
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4.1.4 Rozlosované tabulky 

 

 Skupina A      Skupina B 

Šťávíci       SK Pleská 

FC Přešťovice      RH Osek 

Kabina v plamenech      Konibar 

Slavoj Houslice      FC Mladíci 

 

Skupina C      Skupina D 

Sebranka      Snack bar 

Mirovice      Taţovice 

Válec       TJ Osek 

Chachaři z Karviné     Mirotice 

 

Zde je výsledek rozlosování skupin. V kaţdé skupině je po jednom týmu 

z kaţdého koše. Bohuţel 2 týmy nepřijely a je škoda, ţe zavolali aţ  ráno těsně před 

začátkem turnaje. Kdyby se ozvali dříve, mohli jsme kontaktovat jiné týmy, které mohli 

dostat šanci. Týmy, které nepřijely, jsou označeny červeně. 
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4.1.5 Časový harmonogram turnaje 

 

                  Časy utkání  - základní skupiny 

 

8:40 - 8:52  Sebranka – Chachaři z Karviné 

8:55 - 9:07  Mirovice - Válec 

9:10 - 9:22  FC Přešťovice – Kabina v plamenech 

9:25 – 9:37 Šťávíci – Slavoj Houslice 

9:40 – 9:52  Taţovice – TJ Osek 

9:55 – 10:07  Snack bar - Mirotice 

10:10 – 10:22  RH Osek - Konibar 

10:25 – 10:37  SK Pleská – FC Mladíci 

10:40 – 10:52 Sebranka - Válec 

10:55 - 11:07  Mirovice – Chahaři z Karviné 

11:10 – 11:22  Šťávíci – Kabina v plamenech 

11:25 – 11:37  FC Přešťovice – Slavoj Houslice 

11:40 – 11:52  Snack bar – TJ Osek 

11:55 – 12:07  Taţovice - Mirotice 

12:10 – 12:22  SK Pleská - Konibar 

12:25 – 12:37  RH Osek – FC Mladíci 

12:40 – 12:52  Sebranka - Mirovice 

12:55 – 13:07  Válec – Chachaři z Karviné 

13:10 – 13:22  Šťávíci – FC Přešťovice 

13:25 – 13:37  SK Pleská – RH Osek 

13:40 – 13:52  Konibar – FC Mladíci 

13:55 – 14:07  TJ Osek - Mirotice 

14:10 – 14:22  Kabina v plamenech – Slavoj Houslice 

14:24 – 14:37  Snack bar – Taţovice 

 

Červeně označené zápasy se nehrály pro neúčast týmů Mirovice a RH Osek. 
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Časy utkání  - play-off 

Osmifinále 

14:50 – 15:02    A2 – D3 

15:07 – 15:19    D2 – B3 

15:24 – 15:36   C3 – B2 

15:41 – 15:53   C2- A3 

 

 

Čtvrtfinále: 

16:00 – 16-12    C1 – vítěz A2 – D3 

16:17 – 16:29   A1 – vítěz D2 – B3 

16:34 – 16:46   D1 - vítěz C3 – B2 

16:51 – 17:03   B1 – vítěz C2- A3 

 

 

Semifinále: 

17:10 – 17:22   Vítěz C1 – (A2 – D3) 

17:27- 17:39   Vítěz A1 –(D2 – B3) 

 

 

o 3. místo 

17:44 – 17:56   Poraţení semifinalisté 

 

 

Finále 

18:00 – 18:12   Vítězové semifinále 

18:15   Vyhlášení výsledků a nejlepších hráčů 
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4.1.6 Soupisky mužstev 

 

Snack bar:  

Baloušek P., Krenk, Herzig, Kostka, Kalianko, Mrkvička, Mikeš, Matějka 

SK Pleská:  

Šilhan, Glazunov M., Glazunov T., Repa, Hůzl, Mertl, Krejčík, Duba F. 

Šťávíci:  

Hajdušek K., Kříţek, Cibulka, Roučka, Bálek, Hanzlík, Duba M., Chaluš J. 

Tažovice:  

Horejš R., Horejš L., Schánělec, Antoš, Houška, Janoušek, Komrska, Winkler 

Sebranka:  

Benedikt, Hovorka P., Pavlík, Hajdušek T., Vakoč, Petr, Švehla 

Konibar: 

 Strnad, Šíp Jiří, Kokrda, Málek, Šilhan, Borovič, Šíp Josef 

FC Přešťovice:  

Baloun, Kuneš, Rybák, Kotrba, Chalupa, Kotrnoch, Kešner, Říský, Novák  

Válec:  

Krejsa, Vlček, Martínek O., Martínek M., Kozlík, Toman, Podskalský 

Kabina v plamenech:  

Mrkvička, Bračok, Vojík, Brabec, Pojsl, Sýkora, Hrčka 

Mirotice:  

Průcha, Krejča, Tetour, Růţička, Obrmajer, Čadek, Řeřicha 

FC Mladíci:  

Vlk, Dohonyi V., Uher, Linhart, Diviš, Dohonyi V., Zoubek, Frk, Jarolím  

Chachaři z Karviné:  

Stefan, Vavřinec, Parči, Butnaru, Funda, Drnek, Kovár 

TJ Osek:  

Čapek, Kacetl Vojtěch, Kacetl Václav, Carda Martin, Carda Michal, Kroupa, Blatský 

Slavoj Houslice:  

Verner, Našinec, Kořán, Pileček, Šmíd, Louţenský, Chaluš I., Huneš 
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4.1.7 Tabulky základních skupin 

Tabulka 4 - Skupina A 

Skupina 

A 
Šťávíci 

FC 

Přešťovice 

Kabina 

v plam. 

Slavoj 

Houslice 
Skóre Body Pořadí 

Šťávíci  2:3 2:0 3:0 7:3 6b 2. 

FC 

Přešťovice 
3:2  2:0 3:1 8:3 9b 1. 

Kabina 

v plam. 
0:2 0:2  4:0 4:4 3b 3. 

Slavoj 

Houslice 
0:3 1:3 0:4  1:10 0b 4. 

Skupinu A vyhrál tým FC Přešťovice a tím si rovnou zajistil postup 

do čtvrtfinále. Ukázal, ţe na tým Šťávíků umí zahrát. Šťávíci museli do osmifinále. 

Dále postoupil i tým Kabina v plamenech, kdyţ v přímém souboji o poslední 

postupové místo jednoznačně vyhrál nad Houslicemi, na které zbylo poslední místo 

a hrozivé skóre. 

Tabulka 5 - Skupina B 

Skupina 

B 
SK Pleská RH Osek Konibar 

FC 

Mladíci 
Skóre Body Pořadí 

SK Pleská  ****** 4:0 1:1 5:1 5b 1. 

RH Osek ********  ******* ******* ******* ******* ******* 

Konibar 0:4 ********  0:0 0:4 1b 3. 

FC 

Mladíci 
1:1 ******** 0:0  1:1 2b 2. 

Skupina B byla ovlivněna neúčastí RH Osek, takţe zbylé 3 týmy automaticky 

postoupily dále v turnaji. Šlo o to, aby týmy uhrály co nejlepší umístění. Skupinu vyhrál 

tým SK Pleská, který se mohl radovat přímo z postupu do čtvrtfinále. Do osmifinále 

postoupili Mladíci a Konibar, který nedokázal vstřelit branku. 
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Tabulka 6 - Skupina C 

Skupina 

C 
Sebranka Mirovice Válec 

Chachaři 

z Karviné 
Skóre Body Pořadí 

Sebranka  ******* 0:0 1:2 1:2 1b 3. 

Mirovice *******  ******* ******* ******* ******* ******* 

Válec 0:0 *******  5:0 5:0 4b 1. 

Chachaři 

z Karviné 
2:1 ******* 0:5  2:6 3b 2. 

 

Ve skupině C také chyběl jeden tým, a to Mirovice. Obhájci loňského roku se ve 

skupině nedařilo a postoupil aţ z třetího místa. Skupinu vyhrál Válec, který dokázal 

s loňskými vítězi remizovat a poté deklasovat Chachary z Karviné. Nováček Chachaři 

z Karviné překvapil ve svém prvním zápase, kdyţ porazili Sebranku. Svůj druhý zápas 

prohráli, ale i tak postoupili z 2. místa. 

 

Tabulka 7 - Skupina D 

Skupina 

D 
Snack bar Taţovice Tj Osek Mirotice Skóre Body Pořadí 

Snack bar  4:4 0:0 2:1 6:5 5b 2. 

Taţovice 4:4  3:0 4:0 11:4 7b 1. 

TJ Osek 0:0 0:3  1:2 1:5 1b 4. 

Mirotice 1:2 0:4 2:1  3:7 3b 3. 

 

Skupinu D vyhrál tým Taţovic, který se mohl pochlubit nejlepším útokem po 

základní části. Z 2. místa postoupil do osmifinále Snack bar, který v krásném zápase 

remizoval s Taţovicemi 4:4. Jako poslední postupující byl tým Mirotic. 
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Play-off  - osmifinále 

Chachaři z Karviné - Kabina v plamenech  1:2p 

Sebranka - FC Mladíci    1:0p 

Šťávíci  - Mirotice     3:0 

Snack bar - Konibar     1:0      

Z osmifinále dále postoupili Šťávíci, kteří snadno porazili  Mirovice. Obhájci 

postoupili aţ po penaltách. Dále si postup zajistil i Snack bar a Kabina v plamenech. 

Play-off  - čtvrtfinále: 

Válec - Šťávíci       2:0 

FC Přešťovice - Snack bar   0:1p 

SK Pleská - Kabina v plamenech   1:0p 

Taţovice - Sebranka      1:0p 

Ve čtvrtfinále zaujal zápas Snack baru s Přešťovicemi. Zápas byl vyrovnaný 

a do semifinále se štěstím postoupil Snack bar. Do semifinále se probojovali dobře 

hrající Šťávíci a po penaltách další šťastné týmy SK Pleská a Taţovice. 

Play-off  - semifinále: 

Šťávíci - SK Pleská     0:1p 

Snack bar- Taţovice    3:0 

Snack bar ukázal, ţe s důleţitostí zápasu roste i jejich výkonnost, a tu poznali 

hráči Taţovic. Ve druhém utkání uhrálo vítězství nad Šťávíky muţstvo SK Pleská 

aţ při penaltách. 

o 3. místo 

Šťávíci - Taţovice     4:3p 

Souboj o třetí místo nabídl nejlepší zápas na turnaji. Padaly krásné góly. Hrál 

se útočný futsal na obou stranách a nakonec musel vítěze určit aţ penaltový rozstřel, 

kde byli úspěšnější hráči Šťávíků. 

Finále 

Snack bar - SK Pleská    1:0 

Vyrovnané finále rozhodla aţ střela obránce Snack baru. 

Vítězem se stali hráči klubu Snack bar. 
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4.1.8 Konečné pořadí týmů 

1. Snack bar 

2. SK Pleská 

3. Šťávíci 

4. Taţovice 

Nejlepší hráč: Herzig Tomáš (Snack bar) 

Nejlepší střelec: Hanzlík Zdeněk (Šťávíci) 

Nejlepší brankář: Šilhan Jaroslav (SK Pleská) 

 

4.1.9 Statistické údaje o turnaji 

- futsalového turnaje se zúčastnilo 107 hráčů ve 14 týmech 

- bylo odehráno 30 zápasů a padlo v nich 74 gólů, coţ je 2,46 gólu na zápas 

- ve vyřazovací fázi turnaje bylo odehráno 12 utkání a polovina byla rozhodnuta 

aţ po penaltách 

- v celém turnaji nemuseli rozhodčí nikomu udělit červenou kartu 

- ţlutých karet bylo uděleno během turnaje celkem 8 

- nejvíc vstřelených gólů mají hráči z Taţovic (14 gólů) 

- nejvíc vychytaných nul má tým Šťávíků (5 nul) 

 

4.1.10 Vyhlášení výsledků a ukončení turnaje 

Po ukončení finálového zápasu proběhlo vyhlášení týmů a nejlepších hráčů 

turnaje. Kaţdý tým dostal tašku s cenami. Aby týmy nemusely čekat aţ na závěrečné 

vyhlášení, dostaly tašku s cenami a poděkování za účast poté, co vypadli z turnaje. 

Samozřejmě, ţe čím výše skončila muţstva, tím byly lepší ceny. Po vyhlášení 

konečného pořadí týmů se vyhlašovaly individuální ceny - nejlepší hráč, střelec a 

brankář. Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Tomáš Herzig (Snack bar). Nejvíce 

branek vstřelil Zdeněk Hanzlík (Šťávíci) - 6 branek. Nejlepším brankářem byl zvolen 

Jaroslav Šilhan (SK Pleská). Úplně na závěr bylo všem hráčům poděkováno za fair play 

hru, kterou se všechny týmy prezentovaly. Dále bylo poděkováno za účast všem týmům, 

sponzorům, organizačnímu týmu a popřáno všem zúčastněným hodně štěstí do nového 

roku.  
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5 Diskuze 

 Realizace futsalového turnaje v Oseku proběhla bez větších komplikací 

a problémů. Vyzdvihl bych především skvěle fungující tým organizátorů sloţený z lidí, 

které znám, coţ přispělo k jednodušší spolupráci a komunikaci při organizaci 

futsalového turnaje. Volba organizačního týmu měla na plynulý průběh turnaje 

rozhodující vliv. Turnaj probíhal podle harmonogramu. Největší obavy jsme měli 

z časového posunu utkání. Problém, který nastal, a to neúčast týmů, jsme vůbec 

nepředpokládali. Bohuţel právě tento problém se jako jediný vyplnil - neúčast dvou 

týmů (RH Osek, Mirovice). Tím nám vznikl volný čas mezi zápasy. Skupiny, které byly 

jen po třech týmech, hrály 15 minut utkání. Bylo jasné, ţe tedy ze dvou skupin postoupí 

všechny týmy, coţ ztratilo na atraktivitě utkání. Po třetím utkání (podle harmonogramu) 

jsme se domluvili s kapitány, ţe nebudeme čekat na čas začátku utkání, zápasy se tedy 

posouvaly dopředu. Při kaţdém utkání bylo hlášeno, jaké týmy odehrají následující 

utkání. Hráči se s tímto faktorem výborně vyrovnali a opravdu vše fungovalo. Za to 

patří hráčům velký „dík“. Jsme rádi, ţe na futsalový turnaj Snack cup jezdí i týmy mimo 

Strakonický okres. Například tým z Taţovic, sloţený převáţně z hráčů z Českých 

Budějovic hrající za tým z Hluboké. Dále jsme se obávali rizika zranění, protoţe ve 

sportu se zranění stávají poměrně často. Byli jsme proto rádi, ţe tento turnaj byl 

výjimkou a všichni zůstali bez jakékoli újmy na zdraví a bez nejmenšího zranění. 

Poděkování patří všem sponzorům za štědré dary, ekonomické prostředky 

a fotbalovému týmu TJ Osek, který nám vyšel ve všem vstříc a nabídl nám pronájem 

haly a šaten za zvýhodněných podmínek. Jako hlavní sponzor byl Snack bar, 

který financuje pravidelně tento futsalový turnaj v Oseku. Podařilo se nám sehnat i další 

nové sponzory v podobě známých a přátel, kteří se věnují podnikání. Zázemí, jaké tu je, 

bychom jen těţko hledali, a doufáme, ţe vzájemná spolupráce bude nadále fungovat.  

Turnaje se zúčastnil i Zdeněk Kříţek, který chytá za Dynamo České Budějovice a 

ukázal, ţe i brankáři mohou být dobrými futsalisty.  

Tento futsalový turnaj bych hodnotil velmi kladně. Nedošlo k ţádnému zranění, 

utkání byla na vysoké úrovni a hrálo se v duchu fair play. Tým organizátorů se 

vypořádal dobře s neúčastí dvou týmů. Získal jsem nové, cenné zkušenosti, které vyuţiji 

při pořádání dalšího ročníku Snack cupu.  
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6 Závěr 
 

Tato bakalářská práce ukazuje jak připravit, organizovat a realizovat turnaj nejen 

ve futsalu, ale v kterémkoliv jiném sportu. Je zapotřebí mít dobrý organizační tým, dále 

to, aby jeden druhému mohl důvěřovat a také vědět, ţe se na sebe vzájemně můţe kaţdý 

s kaţdým spolehnout. Dalším bodem pro realizaci turnaje je sehnat halu s adekvátním 

zázemím. Největším problémem bylo shánění sponzorů. Těch jsme nakonec sehnali 

dostatek a všichni nám darovali věcné ceny a finanční prostředky, za coţ jim patří velké 

poděkování. Samozřejmě, ţe je potřeba být připraven na moţná rizika, které můţe 

turnaj časově posunout a mít tedy náhradní řešení. 

Závěrem bych chtěl říci, ţe během příprav na turnaj nenastal ţádný závaţnější 

problém, který bychom museli výrazněji řešit. Při průběhu turnaje nastala jediná 

nepříjemnost, a to neúčast 2 týmů. Tento problém jsme jako organizátoři vyřešili tak, 

ţe skupiny, které měly jen po 3 týmech, hrály místo 1 x 12 minut o 3 minuty déle, 

a to 1 x 15 minut. S problémem jsme se vypořádali poměrně dobře, proto nebyl chod 

turnaje výrazně narušen. 

 Díky tomuto projektu jsem získal nové zkušenosti. Jako organizátor jsem měl 

úplně jiný pohled na futsalový turnaj. 4. ročník futsalového Snack cupu přinesl zase 

něco nového, o co byly ochuzené předchozí ročníky. Podařilo se nám sehnat dostatek 

sponzorů, coţ v předešlých ročnících nebylo zvykem. Zápas o 3. místo a finále jsme 

natáčeli kamerou. Celý turnaj byl pravidelně focen. Futsalového turnaje se zúčastnilo 

107 hráčů ve 14 týmech. Bylo odehráno 30 zápasů a padlo v nich 74 gólů, coţ je 2,46 

gólu na zápas. Celý futsalový turnaj byl publikován ve Strakonickém deníku (listy 

Strakonicka) a na internetové stránce jihočeského fotbalu.  

Jako trenér přípravky doufám v uspořádání turnaje pro malé fotbalisty pod mým 

vedením. Tato práce můţe poslouţit organizátorům turnajů, kteří budou chtít 

organizovat turnaje ve futsalu nebo i v jiném sportu.  
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8 Resumé 
 

Tato bakalářská práce pojednává o přípravě, propagaci a realizaci futsalového 

turnaje (Snack cupu) v Oseku pro registrované hráče v kategorii dospělých. Teoretická 

část se zabývá historií futsalu, historií Snack cupu, hracími systémy, propagací, 

personálním, finančním zajištěním a jeho projektovou přípravou. Turnaje se zúčastnilo 

14 týmů. Hrálo se smíšeným systémem. Vítězem turnaje se stal tým Snack baru. 

Rozdělovali se i individuální ceny pro nejlepšího hráče (Tomáš Herzig), brankáře 

(Jaroslav Šilhan) a střelce (Zdeněk Hanzlík).  

 

This bachelor thesis deals with the preparation, promotion and implementation of 

the futsal tournament (Snack Cup) in Osek for registered players in the adult category. 

The theoretical part deals with the history of futsal, history of Snack Cup, game 

systems, promotion and personnel support, financial security and project preparation. 

The tournament was attended by 14 teams. The mixed game system was used. The 

winner was the Snack Bar team. The prize for best player won Tomáš Herzig, for 

goalkeeper Jaroslav Šilhan, and best shooter was Zdeněk Hanzlík.  
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Příloha č. 1 - Pozvánka na turnaj 
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Příloha č. 2 - Časový harmonogram turnaje 
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Příloha č. 3 - Soupiska týmu 
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Příloha č. 4 - Diplom 
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Příloha č. 5 - Paragon o pronajmutí haly 
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Příloha č. 6 - Darovací smlouva 
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Příloha č. 7 - Výsledky turnaje 
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Příloha č. 8 - Pravidla 
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Příloha č. 9 - Tabulky 

 

Skupina A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skupina B 



 

52 

 

Skupina C 

 

 

 

Skupina D 
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Příloha č. 9 - Foto z turnaje 

 

 

Foto 1 – Momentka ze zápasu Šťávíci proti SK Pleská 

 

 

 

Foto 2 -  Momentka ze zápasu Snack bar proti Taţovicím 
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Foto 3 – Momentka ze zápasu Přešťovice proti Snack bar 

 

 

 

 

Foto 5 – Momentka ze zápasu Šťávíci proti SK Pleská 
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Foto 7 – Snack Bar (Vítěz turnaje) 

Horní řada (zleva): Petr Kollros, Václav Mrkvička, Tomáš Kostka, Tomáš Herzig, 

Přemysl Šroub, David Matějka, Pavel Běloušek. 

Dolní řada (zleva):Michal Mikeš ,Ondřej Kalianko,Petr Baloušek ,Tomáš Krenk, Petr 

Kučera 

 

 

Foto 8 – SK Pleská (2. místo) 

Horní řada (zleva): Michal Repa, Filip Duba, Tomáš Glazunov, Milan Glazunov, Marek 

Hůzl, Tomáš Vondrák. Dolní řada (zleva): Michal Mertl, Jan Krejčík, Jaroslav Šilhan 
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Foto 9 – Šťávíci (3. místo) 

Horní řada (zleva): Kamil Hajdušek, Pavel Bálek, Zdeněk Kříţek, Jiří Chaluš, 

Dolní řada (zleva): Zdeněk Hanzlík, Alois Rouček, Michal Duba 

 

 

Foto 10 – Předávání cen a vyhlašování výsledků 
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Foto 11 - Předávání cen a vyhlašování výsledků 

 

 

Foto 12 - Ceny 
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Foto 13 – Poháry 
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