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Nejvyšší soutěž  
v plážové kopané  
SE BUDE KONAT V BEACH-ARÉNĚ, 
RADLICKÁ, Praha 5 - WWW.BEACH-ARENA.CZ

2. 6. až 4. 6. 2023 
21. 7. až 23. 7. 2023

final four  

29. 7. 2023
Český národní tým má od sezóny 2017 oficiální reprezentační  tým žen v plážovém 
fotbale. Ve světovém  žebříčku je na  7. místě. Přijďte si vyzkoušet plážový fotbal na 
vlastní kůži a poznejte jedinečnou atmosféru tohoto sportu. Kromě zábavy vás plážová 
kopaná také skvěle  připraví na fotbalovou a futsalovou sezónu. A  navíc nejlepší týmy 
mohou reprezentovat ČR v Lize mistrů. 

Všechny potřebné informace najdete na

SUPERLIGA
ŽEN



    
Pátek -  02.06.2023 - 1. kolo  
17:00 17:50  tým 1  tým 6
18:05 18:55  tým 2  tým 5
19:10 20:00  tým 3  tým 4

Sobota -  03.06.2023 - 2. a 3. kolo  
10:05 10:55  tým 6  tým 5
11:10 12:00  tým 1  tým 4
12:15 13:05  tým 2  tým 3
13:20 14:10  tým 4  tým 5
14:25 15:15   tým 2  tým 6
15:30 16:20  tým 3  tým 1

Neděle  - 04.06.2022 -  4. a 5. kolo 
10:05 10:55  tým 6  tým 4
11:10 12:00  tým 5  tým 3
12:15 13:05  tým 1  tým 2 
11:10 12:00  tým 3  tým 6
12:15 13:05  tým 4  tým 2
13:20 14:10  tým 5  tým 1

    
Pátek -  21.07.2023 - 6. kolo  
17:00 17:50  tým 6  tým 1
18:05 18:55  tým 5  tým 2
19:10 20:00  tým 4  tým 3

Sobota -  22.07.2023 - 7. a 8. kolo  
10:05 10:55  tým 5  tým 6
11:10 12:00  tým 4  tým 1
12:15 13:05  tým 3  tým 2
13:20 14:10  tým 5  tým 4
14:25 15:15   tým 6  tým 2
15:30 16:20  tým 1  tým 3

Neděle  - 23.07.2023 -  9. a 10. kolo 
10:05 10:55  tým 4  tým 6
11:10 12:00  tým 3  tým 5
12:15 13:05  tým 2  tým 1 
11:10 12:00  tým 6  tým 3
12:15 13:05  tým 2  tým 4
13:20 14:10  tým 1  tým 5

SUPERLIGA BEACH SOCCER CZECH ŽENY
 Předběžná termínová listina při počtu 6 týmů



ZÁKLADNÍ INFORMACE
Beachsoccer neboli plážová kopaná je míčová týmová hra, která velmi dbá na FAIR PLAY. Nedílnou součástí, jak již z názvu 
vyplývá, je písek. Vrstva písku je hluboká přibližně 30 cm a tím vytváří nepravidelný povrch, který je tvořen pískovými  
dunami. A právě tyto pískové duny dávají tomuto sportu výjimečnost, kdy nikdy není jasné, jak se míč po odskoku zachová. 
Důležitým prvkem, který platí pro většinu herních situací je rozehrání během 4 vteřin a minimální vzdálenost protihráček  
5 m od míče. Zápas hrají 2 mužstva, které mohou mít max. 12 hráček ve svém týmu. Při hře má každý tým na hřišti 5 hráček, 
přičemž jedna z nich je brankářka. Každý tým má možnost neomezeně střídat v průběhu hry. Pokud zůstanou v mužstvu 
méně než 3 hráčky (vč. brankářky) zápas je ukončen. 

DÉLKA ZÁPASU
Zápasy se hrají 3 x 12 min. čistého času s 3 min. přestávkami po třetinách. V případě remízy následuje 3 min. prodloužení. 
Prodloužení se hraje až do konce, nezáleží kolik padne branek. V případě, že ani po skončení prodloužení není rozhodnuto, 
následují 3 penalty na každé straně a poté po 1 penaltě až do rozhodnutí. Za vítězství jsou 3 body, za remízu a vítězství v 
prodloužení 2 body, za vítězství po penaltách 1 bod. Poražený má vždy 0 bodů.

DRESY
Hráčky musí být oblečeni ve stejných dresech odlišeny číslem (trika mohou být s krátkým nebo dlouhým rukávem), brankářka 
musí mít barvu dresu takovou, aby byla odlišena od ostatních hráček a rozhodčích. Obuv není povolena. Hráčka smí mít 
pro svou ochranu elastická obinadla kolem chodidel či kotníků (vyjímečně mohou být plážové ponožky), povoleny jsou 
i plastické brýle. 

www.beachsoccer.cz/pravidla

PRAVIDLA



PRAVIDLA

www.plazovakopana.cz/pravidla/

www.plazovakopana.cz/pravidla/

STANDARDNÍ SITUACE
Brankářka může vyhazovat míč ze svého pokutového 
území odkudkoliv. 1x malá domů od spoluhráčky je po-
volená, brankářka může míč chytit do ruky. 2x malá domů 
po sobě se trestá nařízením trestného kopu z půli hřiště. 
Při rohovém kopu je umístěn míč v pomyslném čtvrtkruhu 
o poloměru 1 m od rohového praporku. Rohový kop se 
zahrává pouze kopem. Aut je možné zahrávat dvěma 
způsoby. Vhození anebo kop nohou. V případě, že hráčka 
naznačí vhazování, nemůže již kopat. A naopak, pokud 
naznačí kop, nemůže vhazovat 

TRESTNÉ KOPY
Trestný kop (TK) zahrává hráčka, která je faulována. V 
případě, že je hráčka zraněna a musí vystřídat, zahrává 
TK střídající hráčka. Zahraje-li hráčka rukou, TK zahrává 
kterákoliv jiná hráčka soupeře. Když hráčka rozehrává na 
své polovině, musí být zachován pomyslný koridor mezi 
míčem a rohovým praporkem. Soupeřova brankářka smí 
stát ve svém penaltovém území. Po rozehrání TK se hráčky 
nesmí dotknout míče do té doby, dokud se míč nedotkne 
povrchu hřiště nebo brankářky. Pokud hráčka rozehrává TK 
na soupeřově polovině, musí každý hráč stát za míčem. V 
případě přestupku v penaltovém území se zahrává penalta, 
která je uprostřed pomyslné penaltové čáry 9 m od středu 
branky.



KRITÉRIA UMÍSTĚNÍ
Rozhodující kritéria pro umístění v konečné tabulce :

1. počet bodů z celé soutěže
2. počet bodů ze vzájemných zápasů
3. skóre ze vzájemných zápasů
4. větší brankový rozdíl z celé soutěže
5. větší počet vstřelených branek z celé soutěže
6. los

Kritéria rozhodující o pořadí v konečné tabulce, při stejném bodovém zisku více týmů

a) při rovnosti bodů dvou týmů rozhoduje vzájemný zápas

b) při rovnosti bodů tří a více týmů se vytvoří dodatečná tabulka ze vzájemných zápasů. O pořadí v této dodatečné tabulky 
rozhoduje počet získaných bodů ze vzájemných zápasů. Pokud všechny tři (a více) týmy (týmů) mají ze vzájemných zápasů 
stejný počet bodů, rozhodujícím kritériem je celkové skóre ze vzájemných zápasů zainteresovaných týmů (respektive rozdíl 
ve skóre, čím vyšší, tím lepší). Pokud je toto skóre v dodatečné tabulce pro všechny týmy shodné, rozhoduje celkové skóre 
z původní tabulky (respektive rozdíl ve skóre, čím vyšší, tím lepší). Pokud je rozdíl ve skóre mezi dvěma týmy shodný, ro-
zhoduje v jeho prospěch vyšší počet vstřelených branek.

Příklad: Tým A – Tým B 2:1 • Tým C – Tým D 2:0 • Tým A – Tým D 2:1 • Tým B – Tým C 2:1 • Tým C – Tým A 2:1 • Tým B – Tým D 1:0
Týmy A, B a C mají 9 bodů, tým D 0 bodů, proto se mezi týmy A, B a C vytváří tabulka vzájemných zápasů. V tabulce vzájemných zápasů mají týmy A, B 
a C 3 body. Rozhodovat tak musí celkové skóre ze vzájemných zápasů: A má skóre 3:3, B má 3:3, C má 3:3. Opět nastává shoda, proto musí rozhodovat 
celkové skóre: A má skóre 5:4, B má 4:3 a C má 5:3. - Konečné pořadí: 1. Tým C, 2. Tým A, 3. Tým B, 4. Tým D

c) Pokud všechny tři (a více) týmy (týmů) nemají ze vzájemných zápasů stejný počet bodů, tak je výše postaven tým, který 
má více bodů ze vzájemných zápasů, při rovnosti bodů týmů pak rozhoduje vzájemný zápas.

Příklad: Tým A – Tým B 2:1 • Tým C – Tým D 2:0 • Tým A – Tým D 2:1 po penaltách • Tým B – Tým C 4:1 • Tým C – Tým A 2:1 po penaltách • Tým B – 
Tým D 1:0 po penaltách
Týmy A, B a C mají 4 body, tým D 0 bodů, proto se mezi týmy A, B a C vytváří tabulka vzájemných zápasů. Z nich mají nejvíce bodů týmy A a B (3 body), 
kdežto tým C má 1 bod. Mezi týmem A a B rozhoduje vzájemný zápas. Ten vyhrál tým A. - Konečné pořadí: 1. Tým A, 2. Tým B, 3. Tým C, 4. Tým D



ŘÁD PRO OFICIÁLNÍ SOUTĚŽE
Článek 1
Superliga se hraje systémem každý s každým a zápasy jsou bodovány takto: vítězství 3 body, remíza a vítězství v prodloužení 2 body, 
remíza a vítězství  po penaltách 1 bod. Jakákoliv prohra týmu (po porážce v prodloužení nebo po penaltách) je vždy 0 bodů. Soutěže řídí 
komise plážové kopané v ČR (dále vedení soutěže) a má možnost jmenovat na danou soutěž komisaře, kteří budou společně vystupo-
vat pod hlavičkou ligová a řídící komise. Ti dohlížejí na dodržování pravidel Superligy. Další komisí je komise rozhodčích, která je také 
jmenována vedením soutěže. Komise rozhodčích má na starosti nasazování rozhodčích na jednotlivé akce dle termínové listiny a spo-
lupracuje s ligovou a řídící komisí. Dále dbá na dodržování pravidel a fair play. Za hrubou chybu či porušení pravidel, může být Komisař 
či komise rozhodčích odvolána Vedením soutěže.

Článek 1.1 
Na základě přihlášených týmů do Superligy k 21.5.2023 v počtu 6 týmů. A následnému uhrazení startovného na účet organizátora 
soutěže bude potvrzeno rozlosování dle Termínové listiny. Základní část se hraje v jedné skupině systémem každý s každým, doma a 
venku. Celkem tedy čeká každý tým 10 zápasů v základní skupině a následně se utkají první 4 týmy ve Final Four o mistra ČR. 

Článek 1.2
Rozlosování Superligy bude zveřejněno nejpozději do 25.5.2023 na webu: www.beachsoccer.cz, rozpisy utkání se řídí dle Termínové 
listiny.

Článek 2
Superliga se hraje dle oficiálních pravidel plážové kopané - 3 x12 minut čistého času.V případě  nerozhodného výsledku následuje 
prodloužení 3 minuty čistého času a poté přicházejí na řadu penalty po 3 a následně až do rozhodnutí. 

Článek 3
Tým, který zaviní nemožnost sehrání zápasu (např. malý počet hráčů nebo se nedostaví na zápas v daném časovém limitu 15 minut po 
zahájení oficiálního termínu zápasu dle rozpisu, ...), bude potrestán kontumací 3:0 do tabulky, o které rozhodne příslušný Komisař Super-
ligy. V případě vyšší moci bude rozhodnuto nejpozději do 48 hodin vedením soutěže o náhradním termínu či výsledku utkání. 

V případě, že by ke kontumaci došlo během utkání z důvodu hrubého porušení pravidel. Bude tým, který ukončení způsobil potrestán 
kontumací a zachován gólový rozdíl dosažený v zápase. (Případně, že utkání skončí vítězstvím týmu 6:2, kontumovat se tedy bude v 
poměru 4:0). O změně termínu jsou týmy povinny informovat Komisaře Superligy (nejpozději 3 dny před oficiálním termínem zápasu) a 
tuto změnu zveřejnit na webu. Tuto povinnost má manažer či vedoucí domácího týmu. 



ŘÁD PRO OFICIÁLNÍ SOUTĚŽE
Článek 4
V Superlize se budou počítat ŽK a ČK. Budou se uplatňovat tresty – STOP – zastavení činnosti po udělení určitého počtu karet.

V jednom zápase: ŽK + ŽK = ČK – 1x stop v nejbližším zápase • 1 ČK – 1x stop v nejbližším zápase 
Ve více zápasech: 3x ŽK – 1x stop v nejbližším zápase • ŽK + přímo ČK – 1x stop + se započítává ŽK

Poplatek za ŽK je 100,- Kč a je splatný do začátku dalšího zápasu. 
Poplatek za ČK je 300,- Kč a je splatný do začátku dalšího zápasu.
Poplatek za nesehrání 1 zápasu je 1500 Kč a je splatný do začátku dalšího zápasu.

Tým, ve kterém nastoupí hráč v trestu nebo bez zaplacení poplatku, prohrává kontumačně - 3:0. 
V případě nesehrání 3 zápasů je tým vyloučen ze soutěže a všechny odehrané zápasy jsou anulovány v konečné tabulce.
V případě hrubého porušení pravidel Superligy a na základě rozhodnutí Vedení soutěže, může být tým vyloučen ze Superligy, s tím že 
veškeré jeho odehrané zápasy jsou anulovány v konečné tabulce. V případě, že tým skončí či je vyloučen, jsou všechny zápasy anulo-
vány a nezapočítávají se do tabulky.  V těchto případech vyloučení ze Superligy organizátor nevrací týmu pokuty ani kauci. 

Článek 5 
Veškeré statistiky v utkáních, která budou kontumována se nepočítají. V případě, že je kontumace z důvodu  startu hráče, který nastoupil 
neoprávněně, pak si hráč ‚přenáší‘ trest do dalšího utkání. Tresty přesahující do další sezóny se ruší. Pokud přestoupí hráč mezi kluby v 
rámci pravidel Superligy, v novém týmu začíná jeho „karetní účet“ na 0. 

Článek 6
Veškeré přestupy jsou ukončeny jeden den před prvním soutěžním utkáním Superligy, kdy je nutné poslat soupisku 16 hráček týmu na 
sezónu. V soupice je možné doplnit k 16 hráčům max. 5 nových hráček včetně přestupů Superligy. V jedné sezóně základní skupiny je 
tak možné být pouze v jednom mužstvu. Další transakce jsou opět možné po posledním soutěžním utkání základní skupiny. Popř. nové 
hráčky, které v základní části nezasáhly do soutěže a nejsou na soupisce žádného týmu Superligy. 



ŘÁD PRO OFICIÁLNÍ SOUTĚŽE
Článek 7
V čele Superligy stojí určený Komisař, který bdí nad dodržovaním pravidel a v souladu s nimi rozhoduje. Pokud není ustanoven Komisař, 
veškeré rozhodnutí je na Vedení soutěže.V případě sporné situace, kterou nepopisují pravidla, předá Komisař záležitost k projednání Ve-
dení soutěže. Zároveň zodpovídá za správné vynášení disciplinárních trestů (toho se může zhostit sám nebo ve spolupráci se Vedením 
soutěže). Proti rozhodnutí Komisaře se lze odvolat k Vedení soutěže. Vedení soutěže je nadřazeno všem Komisařům.

Článek 8
O sporných nebo jiných situacích, které neřeší tato Pravidla, rozhoduje výhradně Vedení soutěže, proti jehož rozhodnutí se nelze odvolat. 
V případě podání protestu je stanovena jednorázová cena 500 Kč. Protest posoudí rozhodčí daného zápasu, komisař a Vedení soutěže. 
Tým který protestuje bude informován nejpozději do zahájení nejbližšího svého utkání.

Článek 9
Vstupem do Superligy se realizační týmy a jejich hráči zavazují, že budou dodržovat obecné normy slušného chování ve vzta-
hu k ostatním manažerům, komisařům, hráčům, členům Vedení soutěže, divákům. Členové týmu nesmí sázet ani prostřednictvím 
dalších osob na vlastní zápasy a dodržují etický kodex a disciplinární řád FAČR. Případné porušení výše uvedených pravidel bude 
trestáno Vedením soutěže odečtem bodů, popřípadě vyloučením viníka ze soutěžích a předáno disciplinárnímu řízení FAČR. 
https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/260?category=1

Článek 10
Do Superligy budou přijaty jen týmy, které splňují kritéria, která před začátkem nadcházejícího ročníku vyhlásí Vedení soutěže. V případě 
nutnosti doplnění Superligy do potřebného počtu účastníků, může Vedení soutěže rozhodnout o vyjímce. Všechny nejasné a chybějící 
skutečnosti budou postupně doplněny a rozhodující slovo má vždy Vedení soutěže.

Článek 11
Týmy hrající Superligu jsou registrované kluby a mají právní subjektivitu popř. mohou uzavřít memorandum o spolupráci s jiným právním 
subjektem. Týmy, které se účastní nejvyšší soutěže a umístí se do 2. místa mají možnost reprezentovat ČR na mezinárodních turnajích, 
které pořádá BSWW. 

www.beachsoccer.cz



PŘIHLÁŠENÍ

Jméno a příjmení Post Rok narození

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jméno a příjmení Post Rok narození

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Seznam hráček pro sezónu 2023 (min. počet 10 hráček vč. 1 brankářky):

SUPERLIGA žen je nejvyšší soutěž v plážové kopané pod záštitou Fotbalová asociace České republiky. Organizaci akce 
zajišťuje Svaz plážových sportů, z.s., vedením soutěže je pověřena komise plážové kopané FAČR. Komisař soutěže bude 
určen před zahájením SUPERLIGY žen. 

Žádáme týmy o vyplnění této přihlášky a zaplacení startovného ve výši 2 000 Kč. Startovné je nutné uhradit do 21.5.2023.
Jako variabilní symbol uveďte tel. číslo vedoucího týmu a do poznámky uveďte název týmu. Číslo účtu je: 107-4027450237/0100.
Každý tým obdrží odměny od partnerů soutěže. První 2 týmy mají právo zastupovat ČR v Lize mistrů v plážové kopané. 

Celý název týmu: .........................................................................................................................................................................................................

Varianta zkrácení názvu:  ............................................................................Barva dresů 1: ...................................Barva dresů 2: ................................

Název fyzické/právnické osoby: .................................................................. IČO: ...................................................Číslo účtu: ......................................

Jméno a příjmení (vedoucí týmu):  ...............................................................................................................................................................................

Kontaktní e-mail:  .......................................................................................Telefon:  ...................................................................................................

Web: ...........................................................................................................Facebook: ................................................................................................

 

Post: B (brankář), O (obránce), Z (univerzál), U (útočník) • Zápasy nejsou pojištěny, každá hráčka hraje na své vlastní riziko a má u sebe kartičku zdravotního pojištění. 



www.beachsoccer.cz 
www.facebook.com/beachsoccerczech

twitter.com/BeachsoccerCZ

www.instagram.com/beachsoccerczech

www.beachsoccer.com
www.facebook.com/BeachSoccerWorldwide

twitter.com/BeachSoccer_WW

www.instagram.com/beachsoccerworldwide


