
 Agentura I.S.C. Sports a subkomise plážové kopané ČMFS představuje 

pro rok 2011 nový cílevědomý projekt, který se má stát každoroční podporou stále 

rostoucího zájmu o beachsoccer v České republice. Akce se zúčastní amatérské 

týmy (viz. pravidla) z celé České republiky. Mezi cílovou skupinu pořadatelé řadí 

týmy všech úrovní hrající beachfotbal (amatéři), oslovení se bude týkat i futsalu v 

ČR, amatérského velkého i malého fotbalu. Ročník 2011 se uskuteční v areálu 

Fun Island (Císařská louka) v Praze.   

Více informací na stránkách www.isc-sports.cz nebo 

www.plazovakopana.cz 

 

Akce pro rozvoj plážového fotbalu v ČR 

 „Plážový fotbal pořádáme již 10 let a i když to nebyla naše specializace, 

každoroční turnaj u Máchova jezera si našel své příznivce. Turnaj Sahara Cup na 

„mácháči“ měl ale hned několik mínusových aspektů a turnaj jsme spíše drželi 

kvůli tradici a historii. Vedle nejdůležitějšího - počasí, jsme řešili každý rok velké 

náklady spojené s akcí a tudíž i relativně velké startovné pro naše klienty. Jsme 

velice rádi, že můžeme pořádat společně se svazem tuto záležitost a doufáme, že 

tím uspokojíme i tradiční účastníky akce „Sahara Cup“. Hodně si slibujeme od 

propojení s naší fotbalovou halovou  ligou firem, která se koná od ledna do dubna 

a na léto podobný projekt chyběl. Akce na „císařské louce“ bude zajímavé doplnění 

našich projektů.“ 
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Pořadatel / Organizátor akce 

Važení obchodní a sportovní přátelé, 
 
dovolte, abychom Vám touto cestou stručně představili rozsah působení naší společnosti. I.S.C.Sports byla založena 
v roce 1998 a od té doby prošla velmi podstatným vývojem, který nasměroval aktivity naší společnosti správným 
směrem. 
 
V roce 1999 se firma rozhodla z několika jednorázových turnajů uspořádat fotbalovou halovou ligu firem – dnešní 
Golden Tour. V současnosti tato soutěž probíhá již ve 4 městech v ČR a na Slovensku (Praha, Brno, Plzeň, Bratisla-
va) a díky svým účastníkům se může pyšnit přídomkem největší halová fotbalová liga firem ve střední Evropě. 
Rok 2001 rozšířil řadu aktivit společnosti o stále populárnější beachfotbalový turnaj, který pořádáme na hlavní pláži 
Máchova jezera v Doksech. Od téhož roku se I.S.C. Sports zaměřila i na jiná sportovní odvětví jako např: squash, 
bowling, volejbal a další. 
Mezi další aktivity společnosti patří i pořádání společenských akcí a tzv. akce na klíč. Jako reference můžeme použít 
společnosti, pro které jsme již tyto akce pořádali: T-Mobile, Eurotel, Maersk Logistics,  
Phoenix-Zeppelin, ČD Cargo, Generali pojišťovna, KMX Auto – Nissan, KFC, IPB Pojišťovna, OSPAP, Gigasport, 
Seta, RK Centa, Philip Morris, Setto, ČD Cargo, Allianz, Porr (Česko) a další. 
Rok 2004 byl pro naší společnost významným mezníkem v pořádání fotbalových turnajů. S holandskou společností 
Euro-sportring, zabývající se pořádáním mezinárodních sportovních turnajů všech věkových kategorií, jsme uskutečni-
li I.ročník mezinárodního mládežnického fotbalového turnaje pod názvem Golden City Cup. Spolu s turnajem Moldava 
Cup pro dospělé pořádáme tyto akce pravidelně každý rok. 
Každoročně pořádáme také již tradiční tenisový turnaj osobností - Memoriál Strýčka Jedličky spojený s Nadací Jedlič-
kova Ústavu. 
zajišťujeme: 
 - Sportovní a společenské akce na „klíč― pro firmy z ČR a Slovenska 
 - Outdoor a teambuilding - specialisté na outdoorové a teambuildingové firemní akce v ČR a na Slovensku 
 - Doprovodné akce (hostesky, cheerleaders, módní přehlídky, V.I.P. osobnosti, rautové občerstvení atd.) 
 - Golden Tour Praha, Brno, Plzeň a Bratislava - největší fotbalová halová liga firem na území ČR a Slovenska (účast 
Vašeho firemního týmu, reklamní spolupráce s Vaší společnosti) 
- Reklamní prezentace a kampaně prostřednictvím našich sportovních akcí i samostatně (TV, rádio, tisk, D-Boardy, 
apod.) 
 - Croatia Tour - Dovolená v zahraničí – mezinárodní fotbalový turnaj firem v zahraničí, efektivní spojení dovolené s 
fotbalem a zábavou (účast Vašeho firemního týmu) 
 - Memoriál Strýčka Jedličky – vzpomínkový V.I.P. tenisový turnaj reklamních partnerů a známých osobností (reklamní 
spolupráce Vaší společnosti na tomto turnaji) 
 - Moldava Cup – mezinárodní fotbalový turnaj pro dospělé (účast Vašeho firemního týmu, reklamní spolupráce Vaší 
firmy) 
 - Golden City Cup – mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj (možná účast Vašeho mládežnického fotbalového 
klubu na turnaji, možná reklamní spolupráce Vaší společnosti) 
 - Winter Cup – halový fotbalový turnaj hotelů z ČR (účast Vašeho hotelového fotbalového týmu, reklamní spolupráce 
Vaší firmy) 
 - Vánoce Cup – halový fotbalový turnaj firemních týmů z ČR (účast Vašeho firemního týmu, reklamní spolupráce Vaší 
firmy) 
  - Goldentip - tipovací soutěž zaměřená na fotbal, tipování je zcela zdarma 
 
 

Stránka 2 

www.isc-sports.cz 



 

 

SUBKOMISE PLÁŽOVÉ KOPANÉ ČMFS 

Stránka 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Jsme rádi, že se připravuje tato akce a my tak můžeme převzít záštitu 
nad další oficiální soutěží, která se bude konat v ČR. Věříme, že ve třetí sezóně 
organizovaných soutěží v ČR se objeví mnoho týmů, kteří si tento sport vyzkou-
šejí a budou se každoročně účastnit tohoto turnaje popř. i dalších soutěží. Tím 
pomůžeme odstartovat větší boom beachsocceru v ČR a dokážeme tak připravit 
kvalitní podmínky, což se odrazí nejen u amatérských soutěží, ale i reprezenta-
ce. V očích veřejnosti se dostane plážová kopaná mezi sporty, které mohou hrát 
všichni a bude se o nich psát.  
 
            Jan Dámec, předseda plážové  kopané 
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 Naše společnost I.S.C. Sports je agentura, která se zaměřuje na spor-
tovní a společenské akce, teambuildingy, firemní večírky a další eventy. Veške-
ré aktivity, které pro klienty vytváříme, se snažíme dělat s maximálním zaměře-
ním na detaily a prioritní je pro nás vždy spokojenost zákazníka / účastníka. Tím 
chceme především zdůraznit, že tento projekt není pouze o tom udělat masivní 
akci, ale chceme tím upozornit na sport, který si zaslouží více pozornosti a který 
má velký potenciál a celou řadu fanoušků. Možná se dá tato skutečnost porov-
nat s futsalem v ČR, který takto kdysi začínal a nyní je na profesionální úrovni. 
Turnaj chceme „věnovat― všem amatérským týmům a hráčům, kteří si mohou na 
vlastní kůži vyzkoušet fotbal v písku s celou řadou neobvyklých herních situací, 
odskoků míče a volejů. Akce bude pro širokou veřejnost, takže si může přijít 
zahrát opravdu každý a postavit svůj tým kamarádů, či známých. 
 Od projektu si slibujeme především zviditelnění plážové kopané v ČR a 
posun, který tento sport tolik potřebuje. Možná, že i touto cestou upozorníme 
partnery na skvělý sport a přesvědčíme je v podporu „beachsocceru―. Oficiální 
mistrovství republiky amatérů, které pořádáme se subkomisí plážového fotbalu 
ČMFS je pro nás výzvou. Budeme se snažit „prodat― všechny zkušenosti s pořá-
dáním podobných akcí a zajištěním profesionálních podmínek pro hráče. 
 Závěrem bychom rádi všechny pozvali na tuto beach-fotbalovou udá-
lost roku 2011 a věříme, že uskutečníme kvalitní a pečlivou akci, která tento 
sport posune v rámci ČR o dalších pár kroků dále. 
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M Í S T O  K O N Á N Í  -  P R O F I L  

Fun Island - Císařská louka (Praha) 

Informace v bodech 

Aktivity areálu se zaměřují také na sociální politiku, hlavně děti a mládež 

a širokou veřejnost v oblasti aktivního využívání volného času,  

protidrogové prevence a prevence proti kriminalitě. 

Fun Island  má plnou podporu Prahy 5 a magistrátu Hl. m. Prahy. 

 

 Fun Island – to jsou relaxační aktivity, kulturní akce, akce pro děti 
a rodiče, soukromé i firemní akce, eventy, sportovní ligy 

 Poloha areálu – ostrov Císařská louka  - zajišťuje naprosté soukromí a je hojně využíván 
firmami, které zde pořádají sportovní a zábavní akce pro své zaměstnance i obchodní 
partnery 

 Kapacita areálu až 20.000 osob 

 Roční návštěvnost areálu cca 500.000 osob 

Další informace na www.fun-island.cz 
 

 

 

 

 2008 cena od Gender Studies - „Místo přátelské rodině“ 

 2009 „Gurmán roku“  
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PROGRAM AKCE 

Termínový harmonogram : 
 20.6. Ukončení přihlášek do turnaje 
 22.6. Účastníkům předložen systém                                               

        akce + rozlosování do skupin 
 2.7. - 8.7. Tréninková část 

 9.7. - 10.7. Kvalifikace 

 16.7. - 17.7. Hlavní turnaj 

 
Tréninková část 
Tréninkové dny jsou vždy 8-20hod. v areálu Fun Island - Císařská louka. Zajištěno hřiště a asistent 
pořadatele, který určuje pořadí tréninkových hodin podle objednávek. Tým si může 1 hodinu vyzkoušet 
hřiště, odskok míče, zápasové varianty, formace atd.. V případě zájmu nově přihlášeného týmu do 
soutěže, stačí nahlásit den a hodinu. Tato nadstavba má své omezení - všechny dny jsou pouze do 
vyčerpání volných hodin. 
 

Kvalifikace 
Kvalifikační turnaj přichází na řadu pouze v případě, že bude na akci přihlášeno 31. týmů a více. Rozlo-
sování do skupin kvalifikace se uskuteční 22.6., kdy bude pořadatel informovat všechny účastníky 
akce. 
 

Hlavní turnaj 
Termín hlavního turnaje je pořadateli stanoven na 16.7., pokud 20.6. počet účastníků překročí stanove-
ný limit pro jednodenní projekt, akce bude rozdělena do dvou dnů. 22.6. pořadatel oznámí všem přihlá-
šeným účastníkům přesný harmonogram celé akce.  Akce se řídí pravidly, která jsou stanovena sva-
zem plážové kopané v ČR. Hrací čas jednotlivých zápasů bude oficiálně stanoven taktéž 22.6. podle 
přihlášených týmů. 
 
 
Přihlášky, dotazy, informace na emailové adrese - isc-sports@email.cz 
nebo na tel. čísle +420739011295 
 
Kontakt / Adresa - pořadatel : I.S.C. Sports 
   Turínská 1  
   Praha 10 
     

Amatérské mistrovství České republiky v plážové kopané 
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Amatérské mistrovství České republiky v plážové kopané 

Systém a pravidla  

Stručná pravidla plážové kopané 
 

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 5 vteřin 
a minimální vzdálenost protihráče 5 m od míče. 
Zápas hrají 2 mužstva, které mohou mít 
max. 10 hráčů. Při hře má každý tým na hřišti 
5 hráčů, přičemž jeden z nich je brankář. Každý 
tým má možnost neomezeně střídat v průběhu 
hry.Pokud zůstanou v mužstvu méně než 3 hráči 
(vč. brankáře) zápas je ukončen. 

STANDARDNÍ SITUACE 
Brankář může vyhazovat míč ze svého 
pokutového území odkudkoliv. 1x malá domů 
od spoluhráče je povolená, brankář 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 hráč 
naznačí vhazování, nemůže již kopat. A naopak, 
pokud naznačí kop, nemůže vhazovat 

DRESY 
Hráči musí být oblečeni ve stejných dresech 
odlišeny číslem (trika mohou být s krátkým nebo 
dlouhým rukávem), brankář musí mít barvu dresu 
takovou,aby byl odlišen od ostatních hráčů a roz-
hodčích.Obuv není povolena. Hráč smí mít pro svou 
ochranu elastická obinadla kolem chodidel 
či kotníků (vyjímečně mohou být plážové ponožky), 
povoleny jsou i plastické brýle. 

TRESTNÉ KOPY 
Trestný kop (TK) zahrává hráč, který je faulován. 
V případě, že je hráč zraněn a musí vystřídat, 
zahrává TK střídající hráč. Zahraje-li hráč rukou, 
TK zahrává kterýkoliv jiný hráč soupeře. Když hráč 
rozehrává na své polovině, musí být zachován 
pomyslný koridor mezi míčem a brankou. Soupeřův 
brankář smí stát ve svém penaltovém území. Po 
rozehrání TK se hráči nesmí dotknout míče do té 
doby, dokud se míč nedotkne povrchu hřiště nebo 
brankáře. Pokud hráč 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. 

 

OSTATNÍ INFORMACE 

 
Více informací o beachsocceru - plážové kopané 
se můžete dozvědět na českých stránkách 

 
www.plazovakopana.cz  www.beachsoccerczech.cz 
nebo světových stránkách www.beachsoccer.com 
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NABÍDKA PRO ÚČASTNÍKY A PARTNERY 

Nabídka—účast týmu : 
 

Startovní poplatek za tým: 
2500,- Kč (vč. DPH) 
 

 pořadatel garantuje minimální počet 4 

odehraných zápasů pro tým 

 pojištění si každý hráč zajišťuje sám 

 akce se koná za jakéhokoliv počasí, o 

přeložení akce může rozhodnout pouze pořadatel akce 

 hráči mohou využít zdarma neperlivou vodu při hlavním turnaji 

 
Nabídka služeb pro partnery : 
 
Generální partner 
- jméno partnera v názvu turnaje 
- účast týmu v turnaji 
- banner na hřišti o velikosti 3x1m počet 6ks 
- verbální prezentace partnera při akci 
- možnost vystavení produktů a prezentace 
  činnosti partnera v místě konání akce 
- logo / značka partnera na výsledkové tabuli a LCD obrazovkách 
- fotodokumentace 
- logo partnera na internetových stránkách turnaje www.isc-sports.cz 
 
Partner 
- účast týmu v turnaji 
- banner na hřišti o velikosti 3x1m počet 4ks 
- verbální prezentace partnera při akci 
- možnost vystavení produktů a prezentace činnosti partnera v místě konání  
- logo / značka partnera na výsledkové tabuli a LCD obrazovkách 
- fotodokumentace 
- logo partnera na internetových stránkách turnaje www.isc-sports.cz 

Amatérské mistrovství České republiky v plážové kopané 


