
 
 
 
 
 

 

 

Turnaj mladší a starší přípravky  

Partnerských klubů SK Slavia Praha 

 

Každý ročník hraje utkání se svou kategorií (Mladší přípravka, starší přípravka). Celkové 

skóre jednotlivých zápasů se sečte do průběžného výsledku turnaje. 

Utkání probíhá od neděle 28.3.2021 do středy 7.4.2021. Jednotlivé disciplíny dle rozpisu. 

Videa musí být natočena a poslána v těchto dnech svým trenérům, kteří přepočítávají hodnoty. 

Hráči (rodiče) pošlou svůj nejlepší výkon v disciplíně vždy do 19:00 druhého dne dané disciplíny. 

Výsledky za jednotlivé kategorie budou vždy po jedné disciplíně hlásit odpovědné osoby do 20:00 

na email jiri.janecek@slavia.cz 

 

Disciplíny: 

 Běh 1 minutu 

- počítáme uběhnutou vzdálenost, rodiče posílají snímek z běžecké aplikace 

(doporučení: GPS Sport Tracker – běh chůze a cyklistika, kde se dá nastavit 1 minuta) 

- Trenéři spočítají 20 nejdelších pokusů a sečtou je 

 

 Nášlapy na míč (MP – 30 s, SP – 45 s) 

- Počet našlápnutí na balón 

- Trenéři spočítají 20 nejúspěšnějších (nejvyšších) pokusů hráčů a sečtou je 

 

 Švihadlo snožmo (MP – buď s meziskokem nebo bez 30 s, SP bez meziskoku 45 s) 

- Počítáme počet skoků 

- Trenéři spočítají 20 nejvyšších pokusů hráčů za daný čas a sečtou je 

 

 Nožičky (MP – s dopadem, SP – bez dopadu) 

- Počítáme počet nožiček 

- Trenéři spočítají 20 nejvyšších počtů nožiček hráčů a sečtou je 

 

 Striptýz – ve vzporu ležmo svléknout a obléknout mikinu (viz příloha) 

- Trenéři spočítají 20 nejrychlejších pokusů hráčů za daný čas a sečtou je 

 

Bodování: 

Soutěží se v každé disciplíně zvlášť. V neděli začínáme s během. Celkový výsledek 

disciplíny získáme součtem 20 nejlepších výkonů (u striptýzu nejnižších časů) dané kategorie. 

Vítězný tým v dané kategorii v disciplíně získává 4 body, druhý tým 3 body, třetí 2 body, čtvrtý 1 

bod. V případě rovnosti bodů v disciplíně rozhodne nejlepší pokus jednotlivce (případně další 

nejlepší pokus v pořadí). 

V případě, že nedáte na danou disciplínu 20 výkonů, počítají se následující hodnoty za každý 

nedodaný pokus: 

Běh: 0m, Nášlapy: 0, Švihadlo: 0, Nožičky: 0, Striptýz 120s. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Časový rozpis vždy do 19:00 druhého dne disciplíny: 

28.-29.3.  běh 1 min 

30.-31.3.  nášlapy 

1.-2.4.   švihadlo 

3.4.-4.4.  nožičky 

6.4.-7.4.  striptýz 

 

 

Účastníci: 

 

 Mladší přípravka Starší přípravka 

1 FK Neratovice - Byškovice FK Neratovice - Byškovice 

2 SK Benešov SK Benešov 

3 MFK Dobříš Čafc Praha 

4 FK Brandýs-Boleslav FK Brandýs-Boleslav 

5 SK Vyžlovka SK Vyžlovka 

6 TJ Březiněves SK Slavia Praha 

7 FC Háje JM U9 FC Háje JM U11 

8 FC Háje JM U8 FC Háje JM U10 

9 SK Slavia Praha U8  

10 SK Slavia Praha U7  

 
 

 

 

V Praze dne 26.března 2021 

Jiří Janeček 

Šéftrenér přípravek 

SK Slavia Praha – fotbal a.s. 

Tel. +420 734 760 683 


