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ÚVOD 

Tématem své bakalářské práce jsem si zvolil „1. ročník novoročního futsalového 

turnaje pro studenty ZČU v Plzni“, hlavní důvod, který mě vedl k výběru daného tématu, byla 

snaha vyzkoušet doposud získaných teoretických vědomostí na katedře tělesné výchovy a 

sportu v praxi. Od svých devíti let se aktivně věnuji fotbalu. Po několika přestupech z různých 

soutěží působím v týmu FK Tachov B, kde hraji II. třídu Plzeňského kraje a kde se mi 

podařilo „nakouknout“ i do Divize A.  

Fotbal je mým koníčkem, proto jsem připravil a zorganizoval turnaj ve sportu, který je 

fotbalu velmi blízký a to 1. ročník novoročního futsalového turnaje pro studenty ZČU v Plzni.  

Svoji bakalářskou práci jsem rozdělil na část teoretickou a praktickou. V teoretické 

části předkládám charakteristiku futsalu společně s jeho pravidly. Dále se také věnuji 

mezinárodními institucím a soutěžím ale i domácím institucím a soutěžím, které se zabývají 

futsalem. Součástí teoretické části je také kapitola, která se zabývá sponzoringem, jelikož 

sponzoring je důležitou složkou při pořádaní jakéhokoliv turnaje a tudíž byl i velmi důležitým 

faktorem pro mě, při pořádaní „1. ročník novoročního futsalového turnaje pro studenty ZČU 

v Plzni“. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je předložit základní vývoj a přehled futsalu 

s jeho proměnami. 

Mezi další cíl mé práce patří přinést návod pro uspořádání turnaje, což bude zahrnuto 

v praktické části mé bakalářské práci. Rád bych přinesl ucelený přehled informací a faktům, 

která jsou potřeba zajistit a zvládnout pro uspořádání turnaje, mezi co patří nejen organizace 

samotného turnaje ale také zajištění finanční stránky pro pořádání turnaje. 

Jeden z mých hlavních cílů pro uspořádání „1. ročník novoročního futsalového turnaje 

pro studenty ZČU v Plzni“ byla snaha vytvořit tradici futsalového turnaje, jež bude 

pokračovat i v následujících letech. Samozřejmě pokud budu mít možnost, sám budu aktivně 

připravovat další ročník turnaje, nebo alespoň se budu snažit, motivovat studenty pro 

uspořádání turnaje. Samozřejmě asi mé největší přání by bylo, aby ve studentech můj turnaj 

zanechal tak  pozitivní dojem, že pro následující ročník se sami osobně postarají o organizaci 

turnaje, aby tato nová tradice nebyla hned zapomenuta.  
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Jeden z dalších důvodů organizování turnaje byl odpoutat studenty od každodenních 

starostí ve škole a spojit lidi z různých fakult. Doufám, že ročník bude pokračovat i v dalších 

letech a tato práce bude pomůckou pro další organizátory této sportovní akce. 

Při přípravě i konaní „1. ročník novoročního futsalového turnaje pro studenty ZČU 

v Plzni“ jsem měl štěstí na ochotu při přípravě turnaje, jak ze strany studentů  tak i členů 

katedry tělesné výchovy a sporty. Vlídného přijetí se mi dostalo i od sponzorů, které jsem 

oslovil při přípravě svého turnaje. 
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1.1CÍL PRÁCE: 

Cílem mé bakalářské práce je připravit, zrealizovat a vyhodnotit futsalový turnaj pro 

studenty ZČU v Plzni. 

1.2ÚKOLY PRÁCE: 

1.Hledání informací k tématu 

2.Určení termínu a místa pro konání turnaje 

3.Materiální a ekonomické zajištění turnaje 

4.Propagace turnaje 

5.Sestavení hracího plánu turnaje 

6.Realizace turnaje 

7.Vyhlášení výsledků a ukončení turnaje. 

8.Vyhodnocení 
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2TEORETICKÁ ČÁST PROJEKTU 

2.1CHARAKTERISTIKA FUTSALU 

Futsal FIFA
1
 byl v České Republice původně známý jako malý fotbal. Ve světě se 

dříve používalo anglické označení Five-Side Football. Futsal FIFA je sportovní hra, která má 

svá oficiální pravidla a přesnou definici, která říká, že jde o sportovní kolektivní hru 

brankového typu. Cílem každého ze dvou družstev, která proti sobě v utkání nastupují, je 

dosáhnout společným předmětem, tj. míčem, gólu podle pravidel. Družstvo, které dá více 

branek, je vítězem.
2
 

Tato kolektivní hra je modifikací fotbalu. Takových to modifikací ve fotbalu je více, 

jedná se například o plážovou kopanou, minifotbal, halový fotbal, malou kopanou. Pro určení 

toho jestli se jedná o futsal FIFA slouží přesná pravidla, která jsou pod patronací Světové a 

Evropské federace sálového fotbalu (AMF a UEFS). V České republice zastřešují futsal 

dokonce dvě organizace, a to Česká federace sálového fotbalu a Svaz sálového fotbalu ČR – 

futsalu ( ČFSF a SSF ČR).
3
 

Pro správné rozlišení futsalu FIFA od ostatních modifikací je nutné uvést ve stručnosti 

některé souvislosti a informace od již zmíněných velice podobných sportů, které jsou občas 

zaměňovány. Například minifotbal je fotbal, který je přizpůsobený věkové kategorii 6-10 let. 

Jedná se o formu kopané pro nejmladší věkovou kategorii, která je zastřešena 

Českomoravským fotbalovým svazem (ČMFS). Důvod modifikace byl zvolen proto, aby se 

děti co nejvíce na hřišti potkávali s míčem a měli více možností spolupracovat a tím poznávali 

hru jako kolektivní. Aby to bylo umožněno, byla tomu pravidla přizpůsobena. Počet hráčů je 

sedm v poli a jeden brankář s možností letmého střídání dalších. Hráči hrají na polovině hrací 

plochy fotbalu. Vně této hrací plochy se praporky vyznačí branková území.  

 

                                                 

 
1
 Zkratka FIFA znamená Federation Internationale de Football Association, do českého jazyka se zkratka 

překládá do významu  Mezinárodní fotbalová asociace. Dostupné z http://www.zkratky.cz/FIFA/14200 [citace 

den 20. 4. 2012] 

2
 KRESTA, J. Futsal. 1. vyd.  Praha : Granda Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2534-5. s. 9. 

3
 Dostupné z http://www.futsalsalovyfotbal.com/index.php?str_id=12&id_pod=&id_pod2=&id_zpr=4328[citace 

den 20. 4. 2012] 

http://www.zkratky.cz/FIFA/14200
http://www.futsalsalovyfotbal.com/index.php?str_id=12&id_pod=&id_pod2=&id_zpr=4328
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Hraje se s míčem velikosti číslo 4
4
. Hrací doba je 25 minut hrubého času jeden 

poločas s desetiminutovou přestávkou. Kromě ofsajdu, na který hráči nehrají, platí pravidla 

obecného fotbalu.
5
  

Často se zaměňuje název minifotbal a malá kopaná, ale malá kopaná je další 

modifikace fotbalu, kde se hraje na hřišti o rozměrech 54 m na délku a 30 m na šířku, 

s míčem velikosti číslo 5 a s pěti hráči v poli a jedním brankářem. Hraje se na branku 3 m na 

šířku a 2 m na výšku. Hrací doba je rozdělena na dva poločasy hrubého času, každý po 30 

minutách, s přestávkou 5 minut. Pravidlo o ofsajdu neplatí. Jedním z největších center malé 

kopané je v České Republice Praha, kde je tato forma hrána pod názvem Hanspaulská liga.
6
 

Malá kopaná je pod patronací Pražského svazu malého fotablu (PSMF). 

Aby charakteristika futsalu FIFA byla správná, nesmím opomenout uvést další 

modifikaci, tzv. plážovou kopanou, která je v České Republice zastřešena Asociací plážové 

kopané – Beach soccer Czech Republic, která spolupracuje s ČMFS.
7
 Organizátorem 

světových soutěží je FIFA, která spolupracuje s Beach soccer Word wide (BSWW). Hraje se 

na hřišti 37 m na délku a 28 m na šířku. Výjimečnost této modifikace je v tom, že se hraje na 

písčité ploše. Míč má speciální povrh odolný proti vodě o velikosti 68-70 cm po obvodu. 

Branky jsou o velikosti 5,5 m na šířku a 2,2 m na výšku. Hrací doba je rozdělena na tři 

třetiny, z nichž se každá hraje 12 minut. Přestávky mezi třetinami jsou maximálně 3 minuty.  

Aby charakteristika byla správně pochopena a futsal FIFA nebyl zaměňován 

s ostatními druhy sportu tohoto odvětví, uvádím poslední druh modifikace a to halový fotbal. 

Halový fotbal nemá daleko od malé kopané, jde v podstatě o stejný druh modifikace, který se 

                                                 

 
4
 Míče označovány číslem 4 jsou standardní míče na futsal, které ale v praxi bývají používány pro hráče ve věku 

mezi 8 a 12 let. Jsou kulovité, jejich hmotnost bývá maximálně kolem 370 gramů a obvod 66 cm. Míče jsou 

obvykle vyrobeny z kůže nebo jiných vhodných materiálů. Dostupné z 

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Football_%28ball%29. 

[Citace dne 22. 5. 2012] 

5
 ČMFS Pravidla futsalu platná od 1. 7. 2007. 1. vyd.  Praha : ČMFS, 2007. 

6 Hanspaulská liga neboli Hanspaulka je amatérská fotbalová soutěž hrající se v Praze od roku 1971. Je pod 

záštitou Pražského svazu malého fotbalu. Původem pochází z pražské čtvrti Hanspaulka, ale rozšířila se na celou 

Prahu. Hlavní myšlenkou soutěže nejsou výsledky, ale zábava a fair-play, takže se mohou uplatnit i méně zdatní 

fotbalisté. Nutno však podotknout, že nejvyšší soutěže mají velmi vysokou kvalitu. Dostupné z 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hanspaulsk%C3%A1_liga. [Citace dne 22. 5. 2012] 

7 KRESTA, J. Futsal. 1. vyd.  Praha : Granda Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2534-5. s. 9. 

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Football_%28ball%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/1971
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_svaz_mal%C3%A9ho_fotbalu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hanspaulka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fair-play
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hanspaulsk%C3%A1_liga
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v současné době provozuje hlavně v německy mluvících zemích (Německo, Rakousko, 

Švýcarsko), kde se hraje na hrací ploše ohraničené mantinely, které jsou společně s brankami 

5 x 2 m hlavními odlišujícími faktory od jiných modifikací fotbalu v hale. 

 V České Republice se halový fotbal provozuje hlavně v zimním období, kdy ho 

trenéři velmi rádi zařazují do zimní přípravy, aby své svěřence udrželi i přes zimu v kontaktu 

s míčem a hrou samotnou a nestala se tak zimní příprava pro hráče jen obdobím dřiny a pro 

některé nudy. V podstatě se jedná o fotbalová pravidla přizpůsobená prostředí haly.  

Často bývají využívána pravidla futsalu FIFA a malé kopané. V zimním období se 

často pořádají turnaje, které si v České Republice vzal pod záštitu Českomoravský fotbalový 

svaz (ČMFS) a pořádá mimo jiné i mládežnická mistrovství.
8
 

2.2MEZINÁRODNÍ INSTITUCE A SOUTĚŽE 

Vrcholovou organizací na světové scéně je Mezinárodní federace fotbalových 

asociací, která je známa jako FIFA, která sdružuje všechny kontinentální asociace: 

evropskou UEFA  

(Union of European Football Associations) 

asijskou AFC  

(Asian Football Confederation) 

africkou CAF  

(Confederation of African Football) 

americkou CONCACAF pro severní a střední Ameriku  

(Confederation of North, Central American and Caribbean Association 

Football) 

jihoamerickou CONMEBOL  

(CONfederación SudaMEricana de FútBOL) 

oceánskou OFC  

(Oceania Football Confederation)
9
 

                                                 

 
8
 KRESTA, J. Futsal. 1. vyd.  Praha : Granda Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2534-5. s. 10 

9
 Tamtéž, s. 29. 
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Úkolem FIFA obdobně jako ve fotbalu je mistrovství světa, které se hraje jednou za 

čtyři roky. Mistrovství světa se účastní dvacet zemí, které uspěly v kvalifikaci, ze které 

postupují nejlepší. Počet členů ve FIFA je 208. Registrovaných futsalových hráčů je přes dva 

miliony a počet zemí, ve které se futsal FIFA hraje, se pohybuje kolem 100.
10

 

Další soutěží je Mistrovství Evropy, které se pořádá jednou za čtyři roky a účastní se 

ho osm nejlepších týmů Evropy, které vzejdou z předchozí kvalifikace. Mistrovství Evropy 

má na starosti UEFA stejně jako Mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Hlavní soutěží, kterou 

UEFA zastřešuje je Futsal cup, což je obdoba fotbalové Ligy mistrů.
11

 

FIFA usiluje o to, aby se futsal dostal jako významný sport na letní olympijské hry. 

Argumentuje méně náročnou formou na organizaci, než je fotbal, nižší finanční náročností a 

vyšší atraktivností pro diváka. Dále argumentuje dynamikou hry, počtem gólů, které pro 

představu uvedu v následující tabulce a dobře technicky vybavenými hráči, kteří předvádějí 

kreativní kličky s parádním zakončením akce nádhernými góly. Příkladem by mohla 

v současné době být paralympiáda, kde mohou startovat zrakově postižení hráči pod názvem 

Five-a-Side Soccer.
12

 

            Po prvním Mistrovství světa ve futsalu FIFA v Nizozemsku v roce 1989 pořádá FIFA 

další světové šampionáty:  

Tabulka 1 - Mistři světa ve futsal FIFA 

Rok konání Místo konání Vítěz MS 

1989 Nizozemí Brazílie 

1992 Hong Kong Brazílie 

1996 Španělsko Brazílie 

2000 Guatemala Španělsko 

2004 Tchaj-wan Španělsko 

2008 Brazílie Brazílie 

2012 Thajsko - 
13 

 

                                                 

 
10

 KRESTA, J. Futsal. 1. vyd.  Praha : Granda Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2534-5. s. 23. 

11
 Liga mistrů je výroční fotbalová soutěž pořádaná Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) pro nejlepší kluby 

evropských lig. Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Liga_mistr%C5%AF_UEFA [Citace dne 24. 5. 2012]. 

12
 KRESTA, J. Futsal. 1. vyd.  Praha : Granda Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2534-5. s. 23. 

13
 Tamtéž. s. 24. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
http://cs.wikipedia.org/wiki/UEFA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liga_mistr%C5%AF_UEFA
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Tabulka 2 - Průměrný počet gólů na Mistrovství světa ve futsal FIFA 

Rok Počet gólů Průměr gólu na utkání 

1989 221 5,5 

1992 307 7,7 

1996 290 7,3 

2000 300 7,5 

2004 237 5,914 

2008 386 11,615 
16

 

Tabulka 3 - Mistrovství Evropy ve futsal FIFA 

Rok Místo konání ME Mistr Evropy 

1996 Španělsko Španělsko 

1999 Španělsko Rusko 

2001 Rusko Španělsko 

2003 Itálie  Itálie  

2005 Česká republika Španělsko 

2007 Portugalsko Španělsko 
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
14

 Dostupné z http://www.efutsal.cz/index.php?page=clanek&clanek=44903 [Citace dne 24. 5. 2012]. 

15
 Dostupné z http://www.efutsal.cz/index.php?page=clanek&clanek=44904 [Citace dne 24. 5. 2012]. 

16
 KRESTA, J. Futsal. 1. vyd.  Praha : Granda Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2534-5. s. 15. 

17
 Tamtéž, s. 15. 

http://www.efutsal.cz/index.php?page=clanek&clanek=44903
http://www.efutsal.cz/index.php?page=clanek&clanek=44904
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2.3DOMÁCÍ SOUTĚŽE 

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

který je dle svého statutu, jediným a výhradním organizátorem a představitelem fotbalu o pěti 

hráčích v České republice, a to v halách i na venkovních hřištích. Je součástí ČMFS a 

navazuje na letitou tradici tohoto druhu fotbalu na území České republiky, na činnost někdejší 

Československé fotbalové asociace v této oblasti a dosavadní činnost Komise futsalu ČMFS.  

Svaz futsalu se člení podle územního principu na úroveň republikovou (celostátní), 

krajskou, okresní a místní (městskou). Účelem územních součástí svazu futsalu je řídit 

soutěže a plnit poslání svazu futsalu ČMFS na úrovni své územní působnosti. O přímé podobě 

územního členění rozhoduje komise futsalu ČMFS.
18

 

Počet klubů k roku 2012 je 2687 a celkový počet registrovaných hráčů je 52 345.
19

 

Pro srovnání uvádím, že v roce 2008 ke dni 10. 9. byl počet klubů 2251 a počet 

registrovaných hráčů 46 449.
20

 

Soutěže, které jsou v současné době hrány v České republice v kategorii mužů, jsou: 

První celostátní liga, Druhá liga (o dvou skupinách), divizní soutěže (v šesti skupinách), 

krajské přebory, okresní přebory a třídy v jednotlivých okresech, obvodech. Mistrem České 

republiky se stává vítěz první celostátní ligy pro daný rok. První liga se hraje s dvanácti 

účastníky. Jednotlivá družstva se utkávají systémem každý s každým, dvakrát v jedné sezoně, 

jednou doma a jednou venku. 

Podobně jako v hokejové lize postupuje prvních osm družstev do play-off, kde se 

hraje již vyřazovací systém na dvě či tři vítězná utkání (čtvrtfinále, semifinále, finále). 

Poslední dvě družstva v celkovém pořadí sestupují do příslušné skupiny druhé ligy. Tyto 

skupiny jsou hrány pouze systémem, dvakrát každý s každým (doma a venku) a postupují 

vždy jen vítězové obou skupin druhých lig. Stejně jako ve fotbalu je hrána i druhá 

nejprestižnější soutěž, kterou je Pohár ČMFS, který se hraje vyřazovacím systémem od 

okresních přes krajská kola až po celostátní, vždy na jedno utkání, kdy vítěz postupuje do 

dalšího kola a poražený v soutěži končí.
21

 

                                                 

 
18

 KRESTA, J. Futsal. 1. Vyd.  Praha : Granda Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2534-5. s. 19. 

19
 Dostupné z http://www.efutsal.cz/index.php?page=clanek&clanek=44904 [Citace dne 24. 5. 2012]. 

20
 KRESTA, J. Futsal. 1. Vyd.  Praha : Granda Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2534-5. s. 19. 

21
 Tamtéž, s. 19, 20. 

http://www.efutsal.cz/index.php?page=clanek&clanek=44904
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Soutěže žen jsou organizovány jednorázově, s vyvrcholením v podobě turnaje o mistra 

České republiky. Mládežnické soutěže jsou organizovány v kategoriích do šestnácti a do 

osmnácti let formou série turnajů, které vyústí ve finálový souboj o mistra České republiky 

v dané věkové kategorii. Jednorázově se uskutečňuje mistrovství České republiky pro 

kategorie od osmi do čtrnácti let. 

Reprezentaci České republiky zastupují na mezinárodní scéně v současné době výběr 

mužů (A tým ČR), výběr hráčů do 21 let (tým U-21 ČR) a hráčů do 19 let (tým U-19 ČR). I 

reprezentace žen se již utkává v mezinárodních zápasech. Postupně se utvářejí další, 

především reprezentační celky.
22

 

Tabulka 4 - Mistři České republiky ve futsal FIFA 

Sezona Mistr ČR 

1993 Ajax Novesta Zlín 

1993/94 IFT C. Ostrava 

1994/95 IFT C. Ostrava 

1995/96 Defect Praha 

1996/97 Mikeska Ostrava 

1997/98 Mikeska Ostrava 

1998/99 Viktoria Žižkov 

1999/00 TS Bakov na Jizerou 

2000/01 Pramen Havlíčkův Brod 

2001/02 CC Jistebník 

2002/03 Nejzbach Vysoké Mýto 

2003/04 Era.pack Chrudim 

2004/05 Era.pack Chrudim 

2005/06 CC Jistebník 

2006/07 Era.pack Chrudim 

2007/08 Era.pack Chrudim23 

2008/09 Era.pack Chrudim 

2009/10 Era.pack Chrudim 

2010/11 Era.pack Chrudim 

2011/12 Era.pack Chrudim 
24 

 

                                                 

 
22

 KRESTA, J. Futsal. 1. vyd.  Praha : Granda Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2534-5. s 22,23. 

23
 Tamtéž, s. 18. 

24
 Dostupné z http://www.efutsal.cz/index.php?page=clanek&clanek=44919 [Citace dne 24. 5. 2012]. 

http://www.efutsal.cz/index.php?page=clanek&clanek=44919
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Tabulka 5 - Vítězové Futsal cupu 

Sezona Stát Vítěz 

2001/02 Španělsko Playas de Castellon 

2002/03 Španělsko Playas de Castellon 

2003/04 Španělsko Interviu Bumerang 

2004/05 Belgie Action 21 Charleroi 

2005/06 Španělsko Interviu Bumerang 

2006/07 Rusko MFK Dinamo Moskva 

2007/08 Rusko MFK Ekaterinburg 

2008/09 Belgie Playas de Castellon 

2009/10 Španělsko MFK Ekaterinburg 

2010/11 Rusko Interviu Bumerang 

2011/12 Belgie _ 
 

2.3.1ŠKOLNÍ SOUTĚŽE 

Na základních školách je futsal realizován formou turnajů, které si berou na starost 

školy nebo okresní a krajské AŠSK
25

. Obvyklejší než futsal FIFA jsou formy fotbalu 

s menším počtem hráčů, jako je např. minifotbal nebo halový fotbal.
26

 

Na středních školách se hraje Středoškolská futsalová liga pod patronací „Fotbal ano – 

drogy ne!“ Do této soutěže se může přihlásit každá střední škola v České republice. 

Na vysokých školách má futsal FIFA svou republikovou i světovou soutěž. O 

Akademického mistra České republiky se hraje každý rok na Českých akademických hrách. 

Na těchto hrách hraje pět nejlepších družstev, které prošli kvalifikací a samozřejmě 

pořadatel.
27

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
25

 Význam zkratky AŠSK je Asociace školních sportovních klubů. 

26
 Dostupné z http://www.zkratky.cz/ASSK-CR/10370 [Citace dne 24. 5. 2012]. 

27
 KRESTA, J. Futsal. 1. vyd.  Praha : Granda Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2534-5. s. 23. 
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2.4ČESKÁ REPREZENTACE 

Česká republika jako většina Evropských zemí má v tomto sportu tým, který 

reprezentuje svou zemi. Na Mistrovství světa ve futsal FIFA nás letos budou reprezentovat: 

Tabulka 6 - Reprezentace České republiky 2012 

Jméno a přijmení Datum narození Klub Počet zápasů Góly 

Belej Michal 16.11.1982 Tango Brno 48 30 

Frič David 17.2.1983 Slov. Bratislava 99 19 

Gerčák Libor 22.7.1975 Vysoké Mýto 68 1 

Havel Josef 12.2.1982 Tango Brno 46 4 

Janovský Jan 20.6.1985 Bielsko-Biala 31 4 

Kopecký Marek 19.2.1977 Bohemians 1905 44 20 

Mareš Michal 3.2.1976 Chrudim 86 40 

Mareš Roman 15.3.1975 Chrudim 67 46 

Novotný Jiří 12.7.1988 Bohemians 1905 60 12 

Oliva Petr 23.10.1987 SK Slavia Praha 23 3 

Rešetár Lukáš 28.4.1984 Chrudim 70 40 

Seidler Michal 5.4.1990 Tango Brno 28 12 

Sláma Zdeněk 28.12.1982 Slov. Bratislava 96 36 

Žďánský Jakub 28.5.1986 Chrudim 31 0 
28

 

Tabulka 7 - Náhradníci reprezentace ve futsal FIFA 2012 

Jméno a přijmení Datum narození Klub Počet zápasů Góly 

Beran Jiří 2.3.1990 Pardubice 0 0 
Chadzidis 

Dimostenis 29.9.1981 Tango Brno 32 3 

Holý Michal 29.5.1990 Indoss Plzeň 9 2 

Koudelka Tomáš 17.12.1990 Bohemians 1905 11 1 

Kovács Michal 17.4.1990 Tango Brno 9 1 

Kubíček Václav 22.11.1991 Tango Brno 3 0 

Slováček Matěj 8.10.1990 Chrudim 0 0 

Štverák Tomáš 28.3.1990 Bohemians 1905 7 1 
29

 

                                                 

 
28

  Dostupné z 

http://nv.fotbal.cz/reprezentace/reprezentacefutsal/view_nomination.php?cdruz=MF&crok=12&cporn=03 

[Citace dne 28. 5. 2012]. 

29
 Tamtéž. 

http://nv.fotbal.cz/reprezentace/reprezentacefutsal
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Tabulka 8 - Realizační tým  České republiky ve futsal FIFA 2012 

Jméno a přijmení Funkce 

Neumann Tomáš hlavní trenér 

Sobral Ricardo asistent trenéra 

Mikuláš Vladimír masér 

Zeman Miroslav lékař 

Klier Radoslav vedoucí mužstva 

Stejskal Ota Technický vedoucí mužstva 

Mestek Otakar hlavní vedoucí 
30

 

2.5HRACÍ SYSTÉMY 

Když chceme podobný turnaj nebo soutěž zorganizovat, musíme si předem zvolit 

hrací systém, který nám slouží k určení celkového vítěze a k tomu jak uspořádat jednotlivá 

utkání v turnaji. Abychom toho docílili, musíme spočítat i celkový počet utkání a díky tomu 

mohli sestavit časový harmonogram. Systém volíme podle následujících podmínek soutěže, 

například: 

Podle počtu týmů 

Počtu hracích ploch 

Doby pronájmu hracích ploch 

Používané hrací systémy: 

Každý s každým 

Vylučovací na jednu porážku 

Vylučovací na dvě porážky 

Smíšený (skupinový) 
31

 

 

                                                 

 
30

 Dostupné z 

http://nv.fotbal.cz/reprezentace/reprezentacefutsal/view_nomination.php?cdruz=MF&crok=12&cporn=03 

[Citace dne 28. 5. 2012]. 

31
 VOTÍK, J. Sportovní příprava ve fotbalu. 3. upravené vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity 

Plzeň, 1998.  ISBN 80-7082-1414-X. s. 170. 

http://nv.fotbal.cz/reprezentace/reprezentacefutsal
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2.5.1SYSTÉM KAŽDÝ S KAŽDÝM 

Systém každý s každým se používá pro všechny mistrovské soutěže. Jak již název 

napovídá, každý účastník soutěže hraje se všemi ostatními účastníky. Tento systém je vhodný 

a obvykle se používá pro dlouhodobé soutěže. Pro turnaj není příliš vhodný, jen v tom 

případě, že je přihlášeno do turnaje malý počet účastníků. Výhodou je, že díky tomuto 

systému můžeme nejspravedlivěji určit konečné pořadí.  

Celkový počet utkání se vypočítá podle vzorce:x = n ( n – 1 ) / 2 

x = počet utkání 

n = počet účastníků 

Uvádím příklad na 4 účastnících: x = 4 ( 4 – 1 ) / 2 = 6 zápasů. 
32

 

Tabulka 9 – Příklad systém každý s každým na 4 účastnících 

Skpina C A B C D Body Celkové skóre Pořadí 

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

B 1:2   1:0 1:0 6 3:2 2. 

C 0:1 0:1   1:0 3 1:2 3. 

D 1:3 0:1 0:1   0 1:5 4. 
 
Tabulka 10 - Vzor rozpisu dlouhodobé soutěže pro 4 družstva 

 

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

která značí polovinu účastníků, pak píšeme číslice opět v aritmetickém pořádku nad sebe. 

Řadu vždy píšeme proti směru hodinových ručiček. V dalších kolech postupujeme tak, že 

                                                 

 
32

 VOTÍK, J. Sportovní příprava ve fotbalu. 3. upravené vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity 

Plzeň, 1998.  ISBN 80-7082-1414-X. s. 170, 171.  
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nejvyšší číslo (tj. 4) napíšeme do první řádky a střídavě vždy jednou vpravo a jednou vlevo. 

Číslici 1 napíšeme v dalším kole na místo číslice, která představuje polovinu zúčastněných 

družstev (2). Od takto napsané číslice 1 pokračujeme opět v aritmetickém pořádku proti 

směru hodinových ručiček (číslici 4 přeskočíme) Při lichém počtu družstev se setaví pořad 

utkání pro nejbližší sudý počet a družstvo mající hrát s tímto nejvyšším sudým číslem má 

v příslušném kole volno.
33

  

2.5.2VYLUČOVACÍ SYSTÉM NA JEDNU PORÁŽKU 

Vylučovací systém na jednu porážku se používá často v tenise a při turnajích nebo 

soutěžích s nízkým počtem účastníků. Nevýhodou je, že může vypadnout silnější jedinec nebo 

družstvo dříve, než slabší. Je to dáno díky losu. Aby se tomuto dalo předcházet, používá se 

tzv. nasazování hráčů nebo družstev, díky němuž, se nejsilnější družstva nebo jednotlivci 

nesetkají hned na začátku turnaje. Další nevýhodou je, že celkový počet účastníku se musí 

rovnat sudému číslu, aby se dalo hrát bez předkol. 

Celkový počet utkání se vypočítá podle vzorce: x = n – 1 
34

 

Uvádím příklad na 8 účastnících: x =  8 – 1 = 7 zápasů. 

 

Obrázek 1 - Grafický rozpis utkání systému na jednu porážku 

 
                                                 

 
33

 VOTÍK, J. Sportovní příprava ve fotbalu. 3. upravené vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity 

Plzeň, 1998.  ISBN 80-7082-1414-X. s. 171, 172. 
34

 VOTÍK, J. Sportovní příprava ve fotbalu. 3. upravené vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity 

Plzeň, 1998.  ISBN 80-7082-1414-X. s. 172. 
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2.5.3VYLUČOVACÍ SYSTÉM NA DVĚ PORÁŽKY  

Vylučovací systém na dvě porážky je podobný jako systém předchozí a je obvykle 

používán například v šipkách. Výhodou tohoto systému pro účastníky je, že když prohrají 

v prvním utkání, mohou celkově skončit ještě na druhém místě v soutěži. Účastníci, kteří 

v prvním utkání prohrají, budou přeřazeni do tzv. „pavouka poražených“, kde mají možnost 

dalšího postupu. Pokud, ale prohrají podruhé, jsou definitivně vyloučeni ze soutěže. 

 Celkový počet utkání se vypočítá podle vzorce: x = 2n – 3
35

 

Uvádím příklad na 8 účastnících: x = 2 krát 8 - 3 = 13 zápasů. 

 

Obrázek 2 - Grafický rozpis utkání systému na dvě porážky 

 

2.5.4SYSTÉM SMÍŠENÝ 

Tento systém jsem využil i v pořádání svého turnaje pro studenty ZČU. Smíšený nebo 

také skupinový systém je většinou používaný při velkém počtu účastníků v turnaji a při 

krátkodobých soutěží. Účastníci jsou rozděleni do několika skupin, kde hrají zpravidla 

                                                 

 
35

 VOTÍK, J. Sportovní příprava ve fotbalu. 3. upravené vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity 

Plzeň, 1998.  ISBN 80-7082-1414-X. s. 173, 174. 
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systémem každý s každým. Vítězové nebo nejlepší družstva z každé skupiny postupují do 

finálové skupiny nebo mohou být zařazeni do tzv. „pavouka“. Ostatní účastníci buď ze 

soutěže vypadají, nebo hrají ve zvláštní skupině poražených o cenu útěchy. Smíšený systém je 

velmi vhodný, protože můžeme využít nasazení nejsilnějších družstev do jednotlivých skupin. 

Tento systém je díky tomu relativně spravedlivý, proto se ho také používá u většiny 

jednorázových evropských i světových soutěží zejména v kolektivních sportech.
36

 

2.6PRAVIDLA FUTSALU 

Pravidla futsalu jsem rozepsal do 24 kapitol. Kompletní znění pravidel s komentářem 

a výkladem doplněným obrazovými přílohami jsou dostupné na oficiálních internetových 

stránkách Českomoravského fotbalového svazu. Pravidla futsalu vycházejí z pravidel fotbalu, 

proto zde naleznete i určitou podobnost pravidlům fotbalovým. 

2.6.1HRACÍ PLOCHA 

Hrací plocha musí mít vždy tvar obdélníku, kde délka musí být větší než šířka. 

Minimální rozměry jsou dány šířkou hrací plochy, která nesmí být menší než 15 m a větší než 

25 m a délkou, která nesmí být menší než 25 m a větší než 42 m. Při konání mezinárodních 

utkání jsou rozměry hrací plochy jiné, jde o rozměry délky 38-42 m a šířky 18-22m. Hrací 

plocha musí být jasně vyznačena čarami o šířce 8 cm. Tyto čáry jsou součástí hrací plochy. 

Delší čáry, které vyznačují hrací plochu se nazývají  postranní. Čáry kratší, které vyznačují 

šířku brankové. Hřiště je rozděleno na dvě stejné poloviny příčně, přesně v polovině 

postranních čar, čárou středovou. Na středové čáře leží středový bod a středový kruh o 

poloměru 3 m. Na každé brankové čáře 5 m od rohového čtvrtkruhu musí být vyznačena 

nejméně 10 cm dlouhá čára vedená směrem ven ze hřiště.
37

 

2.6.2POKUTOVÉ ÚZEMÍ 

„Z každé brankové čáry po obou stranách branky bude směrem do hřiště opsán 

čtvrtkruh o poloměru 6 m se středem na vnějším okraji bližší brankové tyče. vyznačený 

prostor se nazývá pokutovým územím. V případě, že brankové čáry měří 15-16 m činí poloměr 

čtvrtkruhu pouze 4 m.“
38

 

                                                 

 
36

 VOTÍK, J. Sportovní příprava ve fotbalu. 3. upravené vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity 

Plzeň, 1998.  ISBN 80-7082-1414-X. s. 175. 
37

 HORA, J. Pravidla fotbalu, futsalu a minifotbalu platná od 1.7.2005. 1. vyd. Praha : Olympia, 2005. ISBN 80-

7033-922-5. s. 24. 
38

 HORA, J. Pravidla fotbalu, futsalu a minifotbalu platná od 1.7.2005. 1. vyd. Praha : Olympia, 2005. ISBN 80-

7033-922-5. s. 166. 
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2.6.3ZNAČKY POKUTOVÝCH KOPŮ 

Ze středu každé brankové čáry ve vzdálenosti 6 m kolmo do hřiště musí být vyznačen 

vhodnou značkou bod pro pokutový kop na každé straně. Ze středu každé brankové čáry ve 

vzdálenosti 10 m kolmo do hřiště musí být vyznačen vhodnou značkou další bod pro 

pokutový kop na každé straně. 
39

 

2.6.4ROHOVÝ ČTVRTKRUH 

Pro zahrávání rohů musí být v každém rohu hřiště vyznačen rohový čtvrtkruh o 

poloměru 25 cm.
40

 

2.6.5ZÓNA PRO STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ  

Na obou stranách hřiště musí být vyznačena zóna pro střídání hráčů, která je umístěna 

na straně hřiště, jako jsou hráčské lavičky. Těmito zónami vstupují a vystupují hráči z hřiště. 

Zóna pro střídání začíná 5 metrů od středové čáry a je široká také 5 metrů. Zóna je vyznačena 

čarou dlouhou 40 cm směrem do hřiště a 40 cm směrem z hřiště. Celkem je dlouhá 80 cm. 

Mezi hráčskými lavičkami je umístěna časomíra. Prostor před časomírou musí zůstat volný. 

Hráčské lavičky jsou umístěny přímo před zónami. 
41

 

2.6.6BRANKY 

Musí být umístěny do středu brankových čar o velikosti 2 m na výšku a 3 m na šířku
42

 

2.6.7POVRCH HRACÍ PLOCHY  

Musí být hladký, rovný a nesmí být drsný. Mezi zakázané povrchy patří beton a asfalt. 

Doporučuje se umělý nebo dřevěný upravený povrch.
43

 

2.6.8MÍČ 

Musí být kulatý a jeho vnější obal musí být z kůže o velikosti číslo 4, tj. jeho obvod je 

62-64 cm. Jde o speciální míč, který má tlumený odskok, tzn., že při spuštění z výšky 2 m by 

měl po prvním odrazu od země odskočit do výšky maximálně 50-65 cm. Používání plstěných 

nebo plyšových míčů je zakázáno. Hmotnost míče na začátku hry musí 400 až 440 gramů. 
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Tlak nahuštěného míče musí být v rozmezí 0,4 až 0,6 atm. Pro soutěže řízené FIFA a UEFA
44

 

je povinné používání míčů, které jsou označeny: 

“FIFA APPROVED “ (schváleno FIFA) 

“FIFA INSPECTED“ (prověřeno FIFA) 

“INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARTS“ (mezinárodní míčový 

standart) 
45

 

2.6.9POČET HRÁČŮ 

Hry se účastní pět hráčů, čtyři v poli a jeden brankář. Střídání hráčů je hokejové, to 

znamená, že počet střídání je neomezený. Maximální počet náhradníků jednoho družstva je 

sedm. Počet nominovaných hráčů může být maximálně dvanáct. Střídání je možné pouze 

v zóně pro střídání. Když chce hráč vystřídat, musí nejdříve opustit hrací plochu a teprve pak 

může náhradník vstoupit do hřiště. Minimální počet hráčů na hřišti jsou tři, kromě začátku 

utkání, kdy musí být plný počet. Klesne-li počet hráčů na dva, musí být zápas ukončen.  Jeden 

z  nominovaných hráčů musí být označen jako kapitán týmu kapitánskou páskou na rukávu. 

Brankář musí mít jiný dres než spoluhráči v poli.
46

 

2.6.10VÝSTROJ HRÁČŮ 

Mezi povinnou výstroj hráče patří sálová obuv, jen na venkovních hřištích je povoleno 

hrát v gumových nebo lisovaných kopačkách. Dále tričko nebo dres, trenýrky, stulpny, které 

budou překrývat povinné holenní chrániče. Pokud hráč nosí pod spodní prádlo, které je vidět 

musí mít stejnou základní barvu jako trenýrky. Povoleny jsou chrániče například kolen, loktů, 

boků. Brankář není povinen používat rukavice. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo 

ohrozit bezpečnost jiného hráče nebo jeho samotného jako jsou například přívěsky, náušnice, 

tvrdé obvazy, ozdoby a jiné. V domácích soutěžích když hráč nastoupí v brýlích, uvede do 

zápisu prohlášení o tom, že hraje na vlastní nebezpečí, které vlastnoručně podepíše.
47
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2.6.11HLAVNÍ ROZHODČÍ 

Autorita rozhodčího začíná podpisem zápisu a utkání kapitánem družstva a končí 

podpisem zápisu kapitánem družstva po utkání. Když dojde k proviněním vůči rozhodčímu 

mimo tuto dobu, popíše provinění v zápise o utkání. „Rozhodnutí rozhodčího o skutečnostech 

spojených se hrou jsou konečná.“
48

 Hlavní rozhodčí je povinen uplatňovat pravidla a dbát na 

jejich dodržování.
49

 

2.6.12DOBA HRY 

Délka trvání zápasu je rozdělena na dva poločasy, každý poločas trvá 20 minut čistého 

času, to znamená, že když míč opustí hrací plochu nebo je hra přerušena rozhodčím, časomíra 

se zastavuje. Mezi poločasy je maximálně 15 minut přestávka. Když musí být znám vítěz, je 

možné utkání prodloužit o 2 x 5 minut. Při pořádání turnaje je možné hrát i na hrubý čas, 

který trvá 2 x 25 minut. Každé družstvo má možnost vzít si v každém poločase oddechový čas 

v délce 1 minuty. Pokud si ho v prvním poločase nevybere, nemůže si ho převést do poločasu 

druhého. 

2.6.13ZAHÁJENÍ HRY 

Zahájení nebo navázání hry se provádí ze středového bodu na začátku každého 

poločasu, vstřelení gólu nebo na začátku prodloužení. Provádí se po signálu rozhodčím, kdy 

míč musí překonat středovou čáru na soupeřovo družstvo. Na začátku každého zápasu se 

provádí los mincí, výherce losu si zvolí stranu, na kterou bude útočit.
50

 

2.6.14MÍČ VE HŘE A MIMO HRU 

Míč je mimo hru, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru ať už 

po zemi nebo ve vzduchu. Dále je míč mimo hru, když ji přeruší rozhodčí nebo, když se 

dotkne stropu.
51

 

Míč je ve hře v ostatním čase od zahájení do konce hry, včetně odrazení od břevna 

nebo brankové tyče zpět na hrací plochu, i tehdy pokud se odrazí od rozhodčího zpět na hrací 
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plochu. Míč je ve hře i tehdy pokud jsou porušena pravidla a rozhodčí ponechá výhodu ve 

hře.
52

 

2.6.15DOSAŽENÍ BRANKY 

Branky je dosaženo tehdy, když míč projde celým objemem brankovou čáru mezi 

tyčemi pod břevnem a není-li hozen, donesen nebo záměrně vržen rukou nebo paží hráčem či 

brankářem útočícího družstva.
53

 

2.6.16VOLNÉ KOPY 

Volné kopy jsou rozděleny na přímé a nepřímé. Hlavní rozdíl těchto kopů spočívá 

v tom, že z přímého kopu lze přímo dosáhnout branky. Z nepřímého kopu nemůže být přímo 

dosaženo branky, pokud se před jejím dosažením, nedotkl míče jiný hráč než exekutor 

nepřímého kopu.
54

 

2.6.17AKUMULOVANÉ CHYBY (FAULY) 

Protože jsou akumulované fauly poměrně složité na vysvětlení a je nezbytné, abych je 

v této práci uvedl pro pochopení tzv. druhého pokutového kopu, dovoluji si citovat přímo 

z oficiálních pravidel. 

„Za akumulované chyby jsou považovány všechny přestupky uvedené v pravidlech. Za 

každou takovou akumulovanou chybu nařídí rozhodčí přímý volný kop. Při tom provede 

signalizaci uvedenou tak, aby bylo jasné, že se jedná o akumulovanou chybu. V každém 

poločase zvlášť se akumulované chyby družstvu sčítají až do počtu pěti. Průběžný počet 

akumulovaných chyb obou družstev musí být zřetelně signalizován časomírou. Pátá 

akumulovaná chyba musí být časoměřičem signalizována zvukovým znamením. Při prvních 

pěti volných přímých kopech, které jsou nařízeny proti mužstvu, jež se provinilo prvními pěti 

akumulovanými fauly během poločasu, smí toto mužstvo utvořit ze svých hráčů zeď. Při 

šestém a každém dalším (sedmém, osmém, atd.) akumulovaném faulu mužstva během 

poločasu je zakázáno utvořit zeď z hráčů, bránící kopu. Při šestém a každé další akumulované 
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chybě družstva během jednoho poločasu je tento kop zahráván ze značky 10 metrů od branky, 

tzv. druhý pokutový kop.“
55

 

 Při jeho zahrávání platí tyto pravidla: 

hráči obou družstev zůstávají na hrací ploše za imaginární čarou (souběžná 

s brankovou a probíhající místem odkud je míč zahráván) 

všichni hráči stojí minimálně 5 m od míče mimo pokutové území bránícího 

družstva 

hráč, který kop zahrává, musí viditelně zvednout ruku a zahrává až po signalizaci 

rozhodčího 

hráč musí vystřelit na branku, nesmí přihrát 

míč je ve hře v okamžiku, kdy se míč pohne směrem dopředu 

po rozehrání kopu se nesmí míče dotknout žádný hráč dříve, než se jej dotkne 

brankář nebo se míč odrazí od tyče nebo břevna či opustí hrací plochu
56

 

2.6.18POKUTOVÝ KOP 

Penalta se nařizuje proti družstvu, jehož hráč se proviní ve vlastním pokutovém území 

proti hráči soupeřícího družstva nedovoleným způsobem. Při zahrávání pokutového kopu 

musí stát míč v klidu na značce pokutového kopu. Hráč, který kop zahrává, musí zřetelně 

zvednout ruku. Bránicí brankář musí stát na brankové čáře, ale může vykonávat klamavé 

pohyby. Při zahrání musí kopnout míč směrem dopředu a nesmí se ho po druhé dotknout, 

dokud se ho nedotkne jiný hráč v poli.
57

 

2.6.19AUTOVÝ KOP 

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

po zemi nebo ve vzduchu. Rozehrávat bude hráč opačného družstva, než toho, jehož hráč se 

míče dotkl poslední na hrací ploše.
58
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2.6.20VÝHOZ OD BRANKY 

Provádí brankář, ale jen když se míče dotknul poslední hráč útočícího družstva a míč 

přejde celým svým objemem ať už po zemi nebo ve vzduchu brankovou čáru. Z výhozu od 

branky nemůže být dosaženo branky. Při provádění přímých, autových nebo rohových kopů, 

musí být soupeř vzdálen od místa minimálně 5 metrů.
59

 

2.6.21ROHOVÝ KOP 

Je dalším navázáním hry, pokud se míče dotknul poslední hráč bránícího družstva a 

míč přešel ať už po zemi nebo ve vzduchu celým svým obvodem brankovou čáru bránícího 

družstva. Kop provádí hráč útočícího družstva z rohového čtvrtkruhu. Z rohu může být přímo 

dosaženo branky.
60

 

2.6.22KOPY ZE ZNAČKY POKUTOVÉHO KOPU 

Kopy se provádějí ze značky pokutového kopu, pokud musí být zápas rozhodnut a 

skončil remízou řádné hrací době i prodloužení. 
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2.6.23NÁČRT HŘIŠTĚ 

Obrázek 3 – Futsalové hřiště 

61
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2.7SPONZORING 

2.7.1VYHLEDÁVÁNÍ SPONZORA 

Než začneme sponzora vyhledávat je na místě zeptat se nejdříve alespoň 10 lidí, 

přátel, známých, kteří znají cíl sponzoringu, proč by nám měli poskytnout prostředky. Dále si 

vytvořit seznam potenciálních sponzorů, které budeme oslovovat. Zařadit dárce do skupin 

jako jsou nadace a různé fondy, občanská sdružení, podnikatelé, příznivci, individuální dárci a 

veřejnost. Dalším krokem je vybrat si ze svého seznamu dárce, který nám připadá nejsnáze 

ovlivnitelným. Než dárce oslovíme, je dobré zjistit si o něm co nejvíce informací: jak je starý, 

jestli je muž nebo žena, jaké má koníčky, co má a nemá rád, jestli je klidný nebo popudlivý a 

jestli má raději rezervovanost nebo vítá raději otevřenější konverzaci. Důležité je zjištění zda 

už někomu dar poskytl a jestli ano v jaké oblasti činnosti, kolik daroval, co daroval (materiál, 

finance či jiná podpora) a jestli vyžadoval protislužbu a jakou. 

Základním předpokladem úspěchu je dárce si osobně vážit, nepodceňovat ho ani 

k němu zaujímat ponížený postoj. Klíčovou otázkou, kterou by si měl každý z nás zodpovědět 

před tím, než se, vydáme za dárcem je: Kolik můžeme po dárci požadovat, jaké jsou jeho 

možnosti a ochota dávat. Dárcovský potenciál se liší nejen podle výše příjmů, ale i podle 

osobních vlastností dárce. Lidé téže společenské vrstvy se mohou lišit i o tři řády a vůbec 

neplatí, že bohatí dávají více.
62

 

Nejlepším způsobem jak se k dárci dostat jsou společní známý, veřejné akce, nebo 

prostě napsat dopis, ohlásit se telefonem a požádat o schůzku. 

Hlavním cílem je vzbudit v dárci důvěru a snažit se aby o nás věděli i z jiných zdrojů. 

Americký odborník sponzoringu Henry Ross shrnuje celé umění žádat o peníze do 

následujících jedenácti bodů: 

Než někoho půjdeš žádat o peníze, dej nejprve něco sám. 

Lidé nedávají peníze projektům. Dávají je lidem, kteří chtějí projekty realizovat. 

Nemáme právo někoho připravit o možnosti říci „ne“. 
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Pokud se ti třesou kolena, máš stažený žaludek a sucho v ústech když vcházíš ke 

svému potencionálnímu dárci, pamatuj si: „Odkopni sebe stranou a nech vejít 

svůj projekt“. 

Hlavní důvod, proč lidé nedávají peníze je, že o ně nejsou žádáni. 

Málokdy známe skutečné zájmy našeho dárce. Ale často se je dozvíme, když se 

zeptáme. 

Pokud nehodláš požádat o peníze, nemá cenu, aby ses do jednání o nich pouštěl. 

Jednání není nikdy celé, dokud ho nedokončíš. 

Neurážej dárce malou žádostí. Žádej ho na úrovni, na které jsi sám a myslíš, že je 

schopen dávat. 

Úspěšné žádání o peníze je takové, kdy správná člověk žádá správného dárce o 

správný dar v pravou chvíli a za správným účelem. 

Úspěšné jednání je takové, které se skládá ze 40% tvého sdělení a 60% 

naslouchání.
63
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3PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1PROPAGACE TURNAJE 

Propagace turnaje je jednou z nejdůležitějších částí v přípravě turnaje. Propagace je 

cílové oslovení určité skupiny. Pro podklady mé bakalářské práce jsem se zaměřil na skupinu, 

do které spadali hlavně studenti ZČU v Plzni. Propagovat sportovní akce jde různě, např. 

plakáty, letáky, internetem, rádiem nebo nejdražší variantou a to pomocí TV. 

Já jsem zvolil levnější variantu, než je televize nebo rádio a vybral jsem si variantu 

plakátů, letáků a internetu. Pomocí sociální sítě Facebook.com, jsem vytvořil odkaz na 

internetu a sdílel ho s pomocí mých přátel na sociální síti, kde bylo možné se přihlásit přes 

elektronickou přihlášku.  

Dále jsem vyrobil plakát pomocí různých, volně dostupných softwarů na internetu a 

rozvěsil ho po fakultách ZČU v Plzni. Jednou z nejefektivnějších forem propagace bylo 

rozhodně rozdávání letáků v menze v Kolárově ulici, na Klatovské ulici a v největší menze 

ZČU na Borech. Nejefektivnější a nejlepší byla proto, že jsem měl okamžitě zpětnou vazbu a 

mohl jsem bezprostředně reagovat na dotazy a popřípadě závazně přihlašovat týmy přímo na 

místě.  

Protože žijeme v době počítačů a internetu, nemohu opomenout sociální síť, přes 

kterou se závazně přihlásilo 7 týmů. Na poslední místo efektivnosti propagace bych zařadil 

plakát, kde bylo napsáno, že se týmy mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu, který jsem 

vytvořil přímo pro tento turnaj. 

Myslím si, že propagaci jsem zvládl dobře, protože se mi přihlásilo více týmů, než 

jsem původně chtěl a musel jsem předběžně ukončit přihlášení do turnaje z časových důvodů 

a kapacity tělocvičny, ve které se turnaj konal. 

3.2TERMÍN A MÍSTO POŘÁDÁNÍ TURNAJE 

Turnaj se pořádal od 8:00, 20. března, 2012 po domluvě se správcem tělocvičny 

panem Mgr. Červenkou na fakultě pedagogické, katedře tělesné a sportovní výchovy, ve 

velké tělocvičně na Klatovské 51. 

3.3PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ TURNAJE 

Pro plynulý průběh turnaje bylo nutné zajistit rozhodčího a pomocníka pro organizaci 

turnaje. Rozhodování zápasů vykonával Adam Janoušek, který aktivně soudcuje zápasy na 

různých soutěžních úrovních. Role časoměřiče, zapisovatele, druhého pomezního rozhodčího 
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jsem vykonával sám. Druhý pomezní a zároveň pomocník byl Lukáš Tušl, který má velké 

zkušenosti s fotbalem a futsalem. 

3.4MODIFIKOVANÁ PRAVIDLA TURNAJE 

I. Hrací doba hry je 20 minut hrubého času (kapitáni týmu losují volbu strany před úvodním 

hvizdem za přítomnosti rozhodčího). 

II.Počet hráčů 4+1 (minimální počet hráčů k zahájení utkání je 3+1). 

III.Auty i rohy se kopou (branka přímo z autu neplatí). 

IV.Fauly – při hrubším faulu platí vyloučení hráče na dvě minuty (v případě inkasování se 

hráč vrací do hry). 

V. Skluzy nejsou povoleny s výjimkou brankaře, který smí hrát v souboji o míč skluzem, 

pokud si nepočíná vůči protihráči nebezpečně. 

VI.Vzdálenost hráče při rozehrání je minimálně 3 metry. 

II.Hrací doba hry je 20 minut hrubého času (kapitáni týmu losují volbu strany před 

úvodním hvizdem za přítomnosti rozhodčího). 

III.Počet hráčů 4+1 (minimální počet hráčů k zahájení utkání je 3+1). 

IV.Auty i rohy se kopou (branka přímo z autu neplatí). 

V. Fauly – při hrubším faulu platí vyloučení hráče na dvě minuty (v případě inkasování se 

hráč vrací do hry). 

VI.Skluzy nejsou povoleny s výjimkou brankaře, který smí hrát v souboji o míč skluzem, 

pokud si nepočíná vůči protihráči nebezpečně. 

VII.Při vyhazování míče brankařem musí míč opustit brankoviště a nemusí se dřív, než se 

dotkne poloviny hřiště soupeře, dotknout vlastní poloviny hřiště, přímo dosažená 

branka neplatí. 

VIII.Vzdálenost hráče při rozehrání je minimálně 3 metry. 

IX.Malá domů – dle pravidel futsalu. 

X. Při doteku míč stropu, soupeř rozehrává nepřímý kop, pod místem doteku. 

XI.Každé družstvo může provést libovolný počet střídání, střídající hráč může opustit hrací 

plochu pouze v místě tomu určeném. 

XII.Počet bodů za výhru jsou 3 a za remízu získá tým 1 bod. 

XIII.O konečném pořadí ve skupině rozhoduje počet bodů, vzájemné skóre, větší počet 

vstřelených branek. Finálová utkání se hrají do úplného rozhodnutí, v případě 
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nerozhodného výsledku se kopou tři pokutové kopy, v případě nerozhodnutí se 

pokračuje po jednom hráči do úplného rozhodnutí. 

XIV.Nedohrané nebo neodehrané utkání končí kontumačním výsledkem 0:3. Pokud tým 

nenastoupí do 5 minut je utkání kontumačně ukončeno v jeho neprospěch. 

XV. Hráči smí nastoupit pouze v sálové obuvi. 

XVI.Hráč, který je pod vlivem alkoholu nebo drog nebude k zápasu připuštěn. 

XVII.Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na změnu systému, pravidle a hřiště (a to i v 

průběhu turnaje) v tomto případě budou vždy kapitáni družstev o změnách 

informováni. 

XVIII. Všichni účastníci hrají na vlastní nebezpečí. 

3.5REALIZACE TURNAJE 

1. novoroční turnaj ve futsalu pro studenty ZČU v Plzni se konal 20. března 2012 

v tělocvičně fakulty pedagogické na Klatovské 51. Registrace týmů proběhla v 8:00 a 

samotné zápasy začaly v 8:30. Předpokládaný konec turnaje se přibližně shodoval s reálným 

koncem v 17:00. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů. Možná někoho napadne otázka, proč se 

turnaj konal 20. března, když se jednalo o novoroční turnaj. Odpověď je snadná. Protože byl 

turnaj konaný pro studenty ZČU, musel jsem zvolit takový termín, aby se mohlo účastnit co 

nejvíce možných týmů a účastníků a to šlo jen mimo zkouškové období, protože studenti mají 

v tomto období hodně starostí do školy a musí se učit na různé zkoušky. Tento termín byl 

nejideálnějším pro úspěšnou realizaci.  

Před začátkem turnaje bylo zapotřebí zajistit šatny, připravit hrací plochu, občerstvení, 

rozvěsit pravidla a připravit tabulky pro následné zapisování výsledků. Proto jsem začal spolu 

se dvěma pomocníky v 7:00. V 8:00 proběhla prezentace všech týmů, vysvětlení pravidel a 

poučení o bezpečnosti. V závěru prezentace jsem nechal prostor pro dotazy.  

První zápas začal v 8:30 přesně podle plánu. Všechna utkání se hrála 20 minut 

hrubého času a mezi jednotlivými zápasy byla 5 minut přestávka pro zapsání výsledků a 

připravení dalších týmů k utkání. Tudíž na jeden zápas bylo vymezeno 25 minut. Po odehrání 

skupinových zápasů byla 10 minutová přestávka na sestavení finálového pavouka. Vítěz 

skupiny A, hrál s druhým postupujícím ve skupině B. Vítěz skupiny B, hrál s druhým ze 

skupiny A. Stejný systém byl i v případě dalších dvou skupin. Vítěz skupiny C, hrál s druhým 

ve skupině D a vítěz skupiny D, druhým ze skupiny C. 
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3.5.1HERNÍ SYSTÉM TURNAJE 

Herní systém turnaje jsem zvolil na skupiny, kdy týmy hráli ve skupině každý 

s každým. Po dohrání všech skupin následovalo sestavení vylučovacího systému na jednu 

porážku, kdy jsem přiřadil vítězný tým skupiny A k druhému týmu skupiny B a vítězný tým 

skupiny B k druhému týmu ze skupiny A. Stejná kombinace přiřazení následovala i 

v ostatních dvou skupinách. 

3.5.2ČASOVÝ HARMONOGRAM V ZÁKLADNÍCH SKUPINÁCH 

Tabulka 11 - Časový harmonogram základních skupin 

ČAS SKUPINA ZÁPASY 

8:30 A Žaloudci - TVS UNITED 2011 

8:55 B Žlutický expres - G-TÝM 

9:20 C Frajeři - Legio Immortalis 

9:45 D Hrany - Klátiči 

10:10 A Legionáři - TVS UNITED 2011 

10:35 B BaaroFka - G-TÝM 

11:00 C BAD BOYS - Legio Immortalis 

11:25 D Favkaři - Klátiči 

11:50 A Žaloudci - Legionáři 

12:15 B Žlutický expres - BaaroFka 

12:40 C Frajeři - BAD BOYS 

13:05 D Hrany - Favkaři 
 

První zápas začal v 8:30, mezi zápasy byla 5 minutová přestávka pro rozcvičení dalších tymů. 

Časový harmonogram byl sestaven dobře, výsledkem byl plynulý chod turnaje bez 

zbytečného zdržování. 
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3.5.3VÝSLEDKY VE SKUPINÁCH 

Tabulka 12 - Skupina A 

Skupina A Žaloudci TVS UNITED 2011 Legionáři Body Celkové skóre Pořadí 

Žaloudci Z 1:0 2:0 6 3:0 1. 

TVS UNITED 2011 1:1 Č 1:1 2 2:2 2. 

Legionáři 0:2 1:1 U 1 1:3 3. 
 

Tabulka 13 - Skupina B 

Skupina B 
Žlutický 
Expres G-Tým BaaroFka Body Celkové skóre Pořadí 

Žlutický Expres Z 3:2 5:1 6 8:3 1. 

G-Tým 2:3 Č 2:1 3 4:4 2. 

BaaroFka 1:5 1:2 U 0 2:7 3. 
 

Tabulka 14 - Skupina C 

Skupina C Frajeři Legio Immortalis BAD BOYS Body Celkové skóre Pořadí 

Frajeři Z 1:0 1:3 3 2:3 3. 

Legio Immortalis 0:1 Č 2:0 3 2:1 2. 

BAD BOYS 3:1 0:2 U 3 3:3 1. 
 

Tabulka 15 - Skupina D 

Skupina D Hrany Klátiči Favkaři Body Celkové skóre Pořadí 

Hrany Z 2:1 1:0 6 3:1 1. 

Klátiči 

1:2 
 Č 1:0 3 2:2 2. 

Favkaři 0:1 0:1 U 0 0:2 3. 
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3.5.4ČASOVÝ HARMONOGRAM FINÁLOVÝCH SKUPIN 

Tabulka 16 - Časový harmonogram čtvrtfinále 

ČAS ZÁPASY - ČTVRTFINÁLE 

13:35 Žaloudci - G-TÝM 

14:00 TVS UNITED 2011 - Žlutický expres 

14:25 BAD BOYS - Klátiči 

14:50 Hrany - Legio Immortalis 
 

Tabulka 17 - Časový harmonogram semifinále 

ČAS ZÁPASY - SEMIFINÁLE 

15:15 G-TÝM - Žlutický expres 

15:40 BAD BOYS - HRANY 
 

Tabulka 18 - Časový harmonogram finále 

ČAS ZÁPASY - FINÁLE 

16:20 G-TÝM - Hrany 
 

 



 

39 
 

3.5.5VÝSLEDKY TURNAJE 

Obrázek 4 - Výsledky utkáních turnaje 

 

Vítězem skupiny A se stal tým Žaloudci, který narazil na druhého postupujícího ze 

skupiny B G-TÝM. Vítězem skupiny B se stal tým s názvem Žlutický expres, který změřil 

síly ve čtvrtfinále s TVS UNITED 2011, kteří obsadili druhé místo ve skupině A. Ve skupině 

C se stal vítězem tým BAD BOYS, který ve čtvrtfinále porazil druhého postupujícího z týmu 

D, tým Klátičů. V poslední skupině D zvítězil tým Hrany, který s přehledem porazil druhého 

postupujícího ze skupiny C, Legio Immortalis. Ve čtvrtfinále se tedy vítězi staly týmy: G-

TÝM, který změřil síly se Žlutickým expresem a BAD BOYS s týmem zvaným Hrany.  

G-TÝM na penalty porazil Žlutický expres a stal se tak prvním finalistou turnaje. Na 

dalšího finalistu se nenechalo dlouho čekat a stal se jím tým Hrany, který suveréně přehrál 

BAD BOYS a utkal se tak ve finále s G-TÝMEM. 

Finále bylo napínavé a po přestřelce nakonec v samotném závěru potvrdily své kvality 

v celém turnaji Hrany a výsledkem 3:2 ovládli turnaj a stali se tak celkovým vítězem. 

Z důvodu časové tísně účastníků v závěru turnaje se zápas o třetí místo neuskutečnil. 

3.5.6TURNAJOVÉ CENY 

Mezi hlavní ceny turnaje patřil jak pohár pro vítěze, tak pohár pro nejlepšího střelce, 

brankáře a nejsympatičtější družstvo. Mezi další turnajové ceny patřily sponzorské dary 

v podobě věcných cen. 

Tachovské SPV s.r.o.:  

plastové talíře, lžíce, příbory, kšiltovky, propisky. 
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Zdravotnické potřeby a poradenství Tachov s.r.o.:  

energetické (hroznové) cukry, hrníčky, zdravotnické bonbóny, zubní pasty, reklamní 

tašky, trička. 

UDAS Financial Service s.r.o.:  

Propisky, papírové bloky A4 a A5, zvýrazňovače. 

3.6 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A UKONČENÍ TURNAJE 

Po dohrání finálového zápasu přišlo na řadu, předání cen. První místo obsadil tým 

Hrany, který si odnesl pohár pro vítěze. Na druhém místě skončil G – TÝM, který si odnesl 

dárkovou tašku a bonboniéry.  

Hra o třetí místo se pro časovou tíseň soutěžících neuskutečnila. Protože ve výherním 

týmu, hrála i děvčata, byla jasná volba pro nejsympatičtější družstvo a po konzultaci 

s kapitány všech týmů jsem zvolil právě tým Hrany. 

 Nejlepším střelcem turnaje s 9 brankami se stal Jakub Diviš z vítězného týmu. Cenu 

pro nejlepšího brankáře turnaje převzal Jiří Moravec s nejmenším počtem vstřelených branek 

také z týmu Hrany. 

Na závěr nezbývalo nic jiného než poděkovat všem sponzorům, pomocníkům a 

protože se nesl celý turnaj v duchu fair-play, tak hlavně hráčům všech týmů. 

Po rozdání cen a ukončení turnaje následoval úklid haly, šaten a předání klíče správci 

haly. 

3.7 FINANČNÍ ROZPOČET 

Finanční rozpočet  

Výdaje Příjmy 

560 Kč Pohár pro vítěze 1 500 Kč Sponzorský dar 

220 Kč Pohár pro nejlepšího střelce 1 000 Kč Sponzorský dar 

220 Kč Pohár pro nejlepšího brankáře 1 000 Kč Sponzorský dar 

220 Kč Pohár pro nejsympatičtější družstvo 360 Kč Vlastní vklad 

700 Kč 15 balíků perlivé vody Sponzoři 

700 Kč 15 balíků neperlivé vody Tachovské SPV s.r.o. 
500 Kč Hlavní rozhodčí (1. pomocník) Zdravotnické potřeby a poradenství Tachov s.r.o. 
500 Kč Pomezní rozhodčí (2. pomocník) UDAS Financial Service s.r.o. 

240 Kč Tisk letáků, plakátů     

3 860 Kč CELKEM 3 860 Kč CELKEM 
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4 DISKUSE 

Při realizaci turnaje nedošlo k žádným problémům, bylo to dáno včasnou přípravou na 

turnaj samotný. Samozřejmě k plynulému průběhu turnaje přispělo i vyhledání pomocníků, 

kteří mi v průběhu turnaje pomáhali s rozhodováním zápasů a komunikací s týmy. Pomocníky 

jsem našel v řadách mých dlouhodobých přátel.  

Mezi mé největší obavy patřilo nedodržení časového harmonogramu, jelikož se po 

pořádání turnaje konaly vyučovací hodiny. Díky přísnému dodržování časového rozpisu se 

tato obava nenaplnila a bylo dost času na úklid haly a její předání v perfektním stavu. 

Jako kladnou stránku při přípravě turnaje hodnotím finanční zajištění. Sponzoři, které 

jsem sehnal pro tento turnaj, byli poměrně štědří a neměl jsem tak příliš velké výdaje 

z vlastních zdrojů. Podporovatelé akce se stali zejména úspěšně podnikající osoby z řad mých 

známých a přátel. Protislužbou jim byla vyvěšená reklama na turnaji.  

Bohužel jsem se setkal i se zápornou stránkou pořádání takovéto akce a tou byla 

nekázeň některých jedinců, kteří se přišli spíše předvádět. Nejednalo se o žádné přemrštěné 

chování a po první domluvě bylo zase vše v pořádku. 

Překvapením celého turnaje se stal vítězný tým, který měl ve svém kádru tři ženy. 

Nutno podotknout, že jsou to absolventky katedry tělesné výchovy a tak jim tento sport nebyl 

vůbec cizí. Svými výkony překvapila děvčata všechny účastníky turnaje a při všech zápasech, 

kterých se účastnila, týmu fandila celá hala. 

Celkově bych tento projekt ohodnotil kladně. Nedošlo k žádnému zranění a ze všech 

stran účastníků zněly jen kladné ovace. Realizace turnaje mi přinesla zkušenosti, které se mi 

budou hodit v pořádání dalšího ročníku. 
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5   ZÁVĚR 

V teoretické části své bakalářské práce předkládám a popisuji charakteristiku futsalu a 

jeho pravidla od hrací plochy až po hrací systém. Dále předkládám mezinárodní instituce a 

soutěže, které se zabývají futsalem FIFA. Nezapomněl jsem ani opomenout domácí soutěže 

České republiky, což samozřejmě zahrnuje i českou reprezentaci ve futsalu, mezi jejíž členy 

patří nejlepší hráči z futsalu České republiky. V teoretické části je také kapitola sponzoringu, 

která je velmi důležitá pro organizaci turnajů. 

V praktické části své bakalářské práci se věnuji samotné organizaci a přípravě turnaje. 

Samotná přípravě v počátcích spočívá v propagaci samotného turnaje. Propagace turnaje 

může být formou letáků, plakátů, rozhlasového vysílání, televizní reklamy a dalších veřejných 

prostředků. Já osobně jsem zvolil propagaci, pomocí letáků, které jsem umístil v prostorách 

univerzity a také na internetu a to konkrétně na sociální síti na facebook.com 

Jedno z podstatných rozhodnutí bylo stanovit termín a místo konání turnaje. Termín 

konání turnaje jsem zvolil datum 20. března a jako místo konání jsem zvolil tělocvičnu 

Západočeské univerzity na Klatovské třídě 51. Tento prostor jsem zvolil záměrně, jelikož 

v době konání turnaje byly prostory volné a navíc mnoho účastníků turnaje zná místo konání 

z předchozích návštěv z různých sportovních předmětů. 

Pro plynulý průběh turnaje bylo nezbytné zajistit pomocníky na rozhodování zápasů a 

pomoc při organizaci turnaje. Konkrétně pro tento turnaj jsem zajistil jednu osobu jako 

hlavního rozhodčího a druhou osobu, která mi pomáhala při organizaci v celém chodu turnaje. 

Materiální zajištění jako byl míč a dresy jsem si vypůjčil na katedře tělesné výchovy a sportu. 

Před začátkem turnaje jsem všem zúčastněným týmům vysvětlil upravená pravidla 

turnaje, jako byla hrací doba a obecná pravidla. Týmům jsem ukázal prostory, kde se nacházel 

časový harmonogram a rozpis utkání, aby každý tým měl  možnost nahlédnout s jakým 

týmem bude hrát a v kolik hodin se daný zápas bude hrát. Turnaj byl ukončen v 16:30 podle 

předpokladu, slavnostním vyhlášení vítězů a předáním cen. 

Před pořádáním turnaje jsem měl obavy s časovou prodlevou, kterou jsem se snažil při 

realizaci co nejvíce eliminovat. Jediným problém, se kterým jsem se setkal byla občasná 

nekázeň a nezodpovědnost některých účastníků turnaje, kterou jsem však vyřešil bez větších 

problémů napomenutím. 
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Družstva i jedinci, kteří získali turnajové ceny, byli mile překvapeni z věcných cen a 

pohárů, které jsem získal díky sponzoringu již zmíněných sponzorů. Díky přípravě a pořádání 

turnaje jsem si vyzkoušel hledání a jednání se sponzory, díky jemuž jsem získal novou 

zkušenost, kterou hodnotím jako přínos a určitě ji moci případně využít v budoucnosti. 

Jsem rád, že jsem mohl turnaj uspořádat a vyzkoušet si teoretické poznatky v praxi. 

Byl bych velmi rád, kdyby tato bakalářská práce byla předlohou pro další studenty, kteří 

budou pokračovat v tradici konání novoročního futsalového turnaje. 

.  
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6SUMMARY 

In the theoretical part of my undergraduate thesis I present and describe the 

characteristics of futsal and its rules. Also, I present international institutions and 

competitions, which deal with FIFA futsal. I did not forget to mention domestic competitions 

in the Czech Republic, which of course includes the Czech national futsal team, whose 

member include the best domestic futsal players. The theoretical part also includes a chapter 

dedicated to sponsoring, which is very important for the organization of tournaments. In the 

practice part I deal with the organization and preparation of the tournament. The preparation 

itself begins by promoting the tournament. The promotion can be realized by leaflets, posters, 

radio broadcasts and other public means. Personally, I chose promotion in the form of leaflets, 

which I placed on the university premises and also on the internet, specifically the social 

networking site Facebook.com. On of the major decisions was to set the date and venue of the 

tournament. I chose 20th march as the date and the University of West Bohemia on Klatovská 

Třída 51 as the venue. I chose this venue deliberately, because it was available and many of 

the participants knew the venue from previous visits and sports classes.  For smooth progress 

of the tournament, it was necessary to secure helpers for the matches and help with the 

organization. Specifically for this tournament I ensured one person as the main referee and 

second person who helped me with the organization during the whole tournament. Before the 

tournament I explained the modified rules, such as the playing time and general rules, to all 

the participating teams. The teams were shown areas where they found the schedule and 

timetable, so that every time had the chance to see with whom they were going to play and at 

what time. The tournament ended at 16:30 as expected with an award ceremony.  Before 

organizing the tournament I was concerned with a time delay, which I tried to eliminate as 

much as possible. The only problem that I encountered was the occasional lack of discipline 

and irresponsibility of some of the participants, but I solved without much of a problem by 

giving them a warning. The teams and individual players who were awarded the tournament 

prizes were pleasantly suprised by the prizes, which I acquired thanks to the already 

mentioned sponsors. Thanks to the preparation and organization of the tournament I had the 

chance to try to find and and negotiate with sponsors, which was a very beneficial 

experience.   

     I am glad that I was able to organize the tournament and test my theoretical knowledge in 

practice. I would be very glad if this thesis would be a model for other students, who will 

continue the tradition of the New Year's futsal tournament. 
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