
Úplná pravidla turnaje „adidas Top4Football Cup“  
 

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „adidas Top4Football Cup“ 
(„soutěž“). 

 
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla 
mohou být pozměněna pouze písemnou formou. 
 
 
1. Vyhlašovatelem a zároveň organizátorem soutěže je: 

 
Topforsport, s.r.o.,  
se sídlem: Bešůvka 810/19, 641 00 Brno - Žabětín,  
IČ: 29213291, DIČ: CZ29213291 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor soutěže“) 
 

 
2.  Místo a doba konání soutěže: 

 

2.1. Soutěž probíhá v prodejně TOP4FOOTBALL, Ječná 15, Praha 2, 120 00 (dále jen „místo 

konání soutěže“), 

 

2.2. Doba trvání soutěže je stanovena na 3. 11. 2015 od 16:00 do 20:00 (dále jen „doba konání 

soutěže”). 

 

3. Podmínky účasti v soutěži 

 

3.1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České či 

Slovenské republiky, která případně splní zvláštní podmínky pro jednotlivé disciplíny (viz bod 

4.2.), včas dorazí na místo konání soutěže, řádně vyplní, podepíše a Organizátorovi odevzdá 

soutěžní formulář, čímž osvědčí  splnění následujících podmínek pro účast v soutěži: 

i. uvede úplné a pravdivé údaje o své osobě (v rozsahu uvedeném na soutěžním 

formuláři); 

ii. učiní prohlášení (opět v rozsahu uvedeném na soutěžním formuláři), že je plně 

srozuměn s charakterem soutěžních aktivit, jakož i rizicích s nimi spojenými a že se po 

pečlivém uvážení účastní soutěže dobrovolně a na vlastní odpovědnost;  

iii. udělí souhlas s poskytnutím svých osobních údajů ve smyslu čl. 6 těchto pravidel; 

iv. vyjádří bezvýhradný souhlas s těmito pravidly. 

Osoba mladší 15-ti let se může soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného 

zástupce. Organizátor je oprávněn kdykoliv po takovém soutěžícím požadovat předložení 

písemného prohlášení zákonného zástupce, ve kterém bude uveden jeho výslovný souhlas 

s účastí soutěžícího v soutěži a poskytnutím jeho osobních údajů ve smyslu čl. 5 těchto 

pravidel. Získání výhry v soutěži osobou mladší 15-ti let je vždy podmíněno předložením 

tohoto souhlasu zákonného zástupce. 

 
3.2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s jejími pravidly či 

dobrými mravy nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být Organizátorem kdykoli ze 
soutěže vyloučeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. 
v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Výhra v takovém 
případě propadá Organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, 
popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. 
 
 



3.3. Jednotlivých disciplín soutěže se může každý soutěžící zúčastnit pouze jednou.  
 
 

4. Mechanismus a průběh soutěže 
 
4.1. Zájemce o účast v soutěži se postupem podle těchto pravidel (zejména viz odstavec 3.1. výše) 

a v místě konání soutěže zaregistruje do soutěže. Takto provedenou registrací vstupuje 

zájemce o účast do soutěže s možností výhry a stává se z něj soutěžící.  
 

4.2. Soutěž se skládá ze dvou fotbalově-dovednostních disciplín, a to: 

Turnaj 2 vs. 2:   

Během dne budou realizovány dva fotbalové turnaje, kterých se budou moci zúčastnit týmy 
složené ze dvojic rozdělené do dvou kategorií – mladší (15 let – 18 let) starší (19 +). 
Registrace týmů probíhá výhradně přes e-mailovou adresu tkadlec@t4s.cz, a to pouze do 1. 
11. 2015 23:59. Na uvedenou e-mailovou adresu je potřeba zaslat jména účastníků týmu, 
jméno týmu a uvést ročník narození. Účast týmu v turnaji bude elektronicky potvrzena. 
Kapacita týmů v turnajích je omezena. 
 
I.  16:00-20:00 „mladší“ – kapacita 8 týmů 

II. 16:00-20:00 „starší“ – kapacita 8 týmů 

Systém turnaje 
Po příchodu týmů proběhne rozlosování do dvou skupin v rámci své kategorie. V rámci turnaje 
se následně hrájí zápasy ve skupinách a to systémem „každý s každým“, v každé skupině 
zvláště. Každý tým ve své skupině odehraje 3 zápasy. Do finále postupují vždy první celky 
v rámci své kategorie. Týmy z druhých míst se utkají o třetí místo. 
 
V případě, že přihlášený tým nedorazí nebo svou účast ukončí během turnaje dříve, než 
odehraje všechny zápasy, bude výsledek zápasu kontumován v jeho neprospěch se skóre 
0:3. 
 
Obecná pravidla turnaje 
Délka jednoho zápasu je stanovena na 5 minut bez přerušení či nastavení. Pouze v případě 
nařízené penalty nebo nájezdu může být čas nastaven. 
 
O výběru strany hřiště případně volby míče pro začátek utkání rozhoduje los rozhodčího. 
 
Strany se během zápasu nestřídají. 
Gól platí, pokud je míč celým objemem za brankovou čárou. 
Gól platí, i pokud padnul po odrazu od mantinelu nebo od ochranné sítě. 
 
Po vstřelení gólu  rozehrává tým, který obdržel branku, ze středového kruhu. Tým, jenž branku 
vstřelil, musí být zpět na své polovině hřiště.  
 
Skluzy a nedovolené zákroky (fauly) jsou zakázány. Pokud se některý z týmů proviní skluzem 
či nedovoleným zákrokem, míč po zapískání rozehrává soupeř. Za nedovolený zákrok se 
považuje: kopnutí soupeře, podražení soupeře, vrážení do soupeře (u mantinelu), udeření 
soupeře rukou, strkání do soupeře, hra míče rukou a další zákroky vyplývající z obecně 
platných pravidel fotbalu. 
 
Za nedovolený zákrok se nepovažuje hra rukou, jestliže má hráč ruku u těla nebo byl 
v přirozeném pohybu a míč mu soupeř na ruku nastřelí. 
 
Posouzení nedovoleného zákroku je plně v kompetenci rozhodčího. 
 
Penalta a samostatný nájezd 
V případě závažného nedovoleného zákroku (zmaření stoprocentní brankové příležitosti 
faulem nebo zataháním za dres, úmyslný kontakt míče rukou v brankovišti bránícím hráčem, 
zákeřný faul, záměrné zdržování hry, atd) může rozhodčí nařídit penaltu nebo nájezd.  
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Penalta se kope z hranice středového kruhu, v místě, které je blíže bráně, na kterou se 
penalta střílí. Kopající hráč střílí bez rozběhu, z místa kopu. Tým, proti němuž je penalta 
nařízena, může mít v brankovišti pouze jednoho hráče, který nesmí míč chytat rukama a musí 
při chytání penalty stát (nesmí být v pokleku, ani mít pokrčená kolena). Pokud padne gól, 
rozehrávka míče ze středového kruhu probíhá stejně, jako v případě gólu ze hry. Pokud při 
střele gól nepadne, rozehrává bránící tým ze svojí poloviny (druhý hráč se vrací do hry a čeká 
se na pokyn od rozhodčího). 
 
Při nájezdu může mít tým, proti němuž je nájezd prováděn, pouze jednoho hráče, který se 
pohybuje v prostorách vyznačeného brankoviště. Útočící tým postupuje ve dvojici na bránu a 
snaží se vstřelit gól. Bránící hráč nesmí míč chytit rukou. Nájezd je ukončen buď vstřeleným 
gólem, nebo pokud se bránící hráč dotkne míče (pouze v prostorách brankoviště). V tom 
případě rozehrává tým, který bránil (druhý hráč se vrací do hry a čeká se na pokyn od 
rozhodčího). 
 
O tom, zda se v případě závažného nedovoleného zákroku budou kopat penalty, nebo 
absolvovat nájezdy, rozhodne rozhodčí před začátkem samotného turnaje. 
Posouzení penaltového zákroku nebo nájezdu je plně v kompetenci rozhodčího. 
 
Bodový systém  
Vítězem zápasu je ten tým, který vstřelí více gólů. 
 
Za vítězství v zápase tým získává 3 body. Pokud zápas skončí remízou, každý tým si připisuje 
po jednom bodu. V případě prohry tým nezískává bod žádný. V případě rovnosti bodů po 
odehrání všech zápasů základní skupiny rozhoduje o lepším pořadí: 
 

 Lepší vzájemný zápas (1. rozhodující kritérium) 

 Vyšší počet vstřelených gólů (2. rozhodující kritérium) 

 Lepší skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) (3. rozhodující kritérium) 

 Los 

Ve finálové části turnaje, pokud některý ze zápasů skončí remízou, rozhodují penalty nebo 
nájezdy. Pořadí a systém penalt nebo nájezdů určuje rozhodčí. 
 
Výhry v turnaji – oba hráči týmu získají následující výhry: 
1. místo:  voucher na nákup zboží adidas v obchodě Top4Footbal v hodnotě 2000 Kč 
2. místo:  voucher na nákup zboží adidas v obchodě Top4Football v hodnotě 1000 Kč 
3. místo: voucher na nákup zboží adidas v obchodě Top4Football v hodnotě 500 Kč 

 

Skill wall:  

Popis: Střelba na přesnost na otvory ve zdi. 

Soutěžící má 5 pokusů na trefení předem vybraných otvorů, pokud z pěti pokusů trefí alespoň 

3x otvor, získává slevový poukaz ve výši 40%, pokud se soutěžící z 5 pokusů trefí 2x, získává 

slevový poukaz ve výši 30%, pokud se soutěžící trefí alespoň jedenkrát, získává poukaz ve výši 

20%, pokud se netrefí ani jednou, nezískává žádný poukaz. 

 

Místo kopu bude označeno „metami“ tak, aby bylo zajištěno, že soutěžící kopou ze stejné 

vzdálenosti. 

 

 

 
5. Výhry 

  
5.1. Výhry budou výhercům předány v místě konání soutěže, popřípadě bude výherce 

Organizátorem kontaktován (s využitím údajů uvedených na soutěžním formuláři) za účelem 



organizace náhradního předání výhry. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za to, že se 
mu výherce na jím poskytnutých kontaktních údajích nepodaří kontaktovat. 
 

5.2. Soutěžící nemůže požadovat peněžité ani jiné plnění výměnou za výhru v soutěži, ani nemá 
nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto 
pravidlech. 

 
 
6. Zpracování osobních údajů 
 
6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně 

dodržovat.  
 

6.2. Každý soutěžící, který poskytl Organizátorovi v souladu s pravidly soutěže své osobní údaje, 
potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí se zařazením 
všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Organizátora soutěže 
jeko jejich správce a zpracovatele, s jejich následným zpracováním a uchováním pro 
marketingové účely Organizátora, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o 
pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení 
prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s 
tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas udělený soutěžícím dle 
předchozí věty bude soutěžícím výslovně potvrzen společně s vyplněním všech požadovaných 
kontaktních údajů v rámci registrace do soutěže na soutěžním webu. Soutěžící bere na vědomí, 
že má práva podle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je 
dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese Organizátora, odvolat, že má 
právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování 
nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před uplynutím 
doby konání soutěže, má za následek vyřazení soutěžícího ze soutěže. V případě pochybností 
o dodržování práv správcem údajů se soutěžící může obrátit na Organizátora, popřípadě se s 
podnětem může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v ul. Pplk. 
Sochora 27, Praha 7. 
 
 

6.3. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn bezplatně užít v 
souladu s § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění jimi 
poskytnuté údaje v médiích, propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti 
s touto soutěží a jeho výrobky s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným 
způsobem i zvukové, zvukově-obrazové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 
let od ukončení soutěže. 

 
 
 
7. Závěrečná ustanovení 
 
7.1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či 

soutěž přerušit, zkrátit, prodloužit nebo odvolat.   
 

7.2. Výhru nelze vyplatit v hotovosti. Organizátor si vyhrazuje právo omezit nebo vyloučit 
přenositelnost výhry na jiné osoby.  
 

7.3. Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými 
prostředky, stejně jako neodpovídá za jakoukoli újmu, kterou účastník případně utrpí svou 
účastí v soutěži. . 
 

7.4. Tato úplná pravidla jsou k dispozici vždy v místě konání soutěže a po celou dobu konání 
soutěže též v sídle Organizátora. 

 
 
V Praze dne 27. 10. 2015 


