
  

HHAALLOOVVÝÝ  FFUUTTBBAALLOOVVÝÝ  TTUURRNNAAJJ  
 „POHÁR PREDSEDU ZsFZ 2013“ 

Finálový turnaj 
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Športová hala - ŠTC Púchov – 30.11.2013 
 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE   
 

Čestní hostia turnaja: Predseda ZsFZ Mgr. Ladislav Gádoši 
    Predseda ObFZ Ján Panák 
    Členovia VV ZsFZ, predsedovia ObFZ 
Riaditeľ turnaja:  Jakuš Jozef 
Sekretár turnaja:   Pisár Ján 
ŠTK :    Jurena Jozef   
Hlásateľ a časomiera: Gašpárek Jaroslav 
Zapisovateľ:   Trško Štefan 

Zdravotník:   Majeríková Dáša 

Obsadenie rozhodcov: Miakiš Michal, Hrenák Anton, Papuča Patrik 
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TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  UUSSTTAANNOOVVEENNIIAA  TTUURRNNAAJJAA  

  
Prezentácia účastníkov: do 08.20 h 
Porada technických vedúcich družstiev + rozhodcovia+ organizačný výbor o 08.30 h 
 
Kategória: narodení 1.1.2000 a mladší, môžu hrať iba hráči zaradení v súťažiach 

riadených príslušným ObFZ. Turnaja sa nemôžu zúčastniť ani hráči  
„B“ družstiev, ktorých „A“ družstvo hrá v súťažiach riadených ZsFZ a SFZ 

  
Strava: obed pre každé družstvo v počte 18 
Občerstvenie: 6x1,5 l pre družstvo 

PPrraavviiddlláá  ttuurrnnaajjaa::    hrá sa podľa Pravidiel halového turnaja SFZ a tohto Rozpisu 
Hrací systém: systémom každý s každým 
Hrací čas:   1 x 20 min. 
Hodnotenie: víťazstvo – 3 body, remíza – 1 bod, prehra – 0 bodov 
Poradie v skupinách: rozhoduje : - počet bodov 
   - vzájomný zápas 
   - gólový rozdiel 
   - väčší počet strelených gólov 
   - rozstrel z pokutových kopov 
Počet hráčov: 4 + 1 ( 4 hráči v poli + 1 brankár), minimálny počet hráčov v poli traja 
Rozmer bránok: 2 x 5 m 
Lopty: hrá sa s futbalovými  loptami o veľkosti  5 (nie lenivé lopty) 
Hracia plocha: hrá sa na čiary, auty sa vhadzujú podľa pravidiel futbalu 
Doplňujúce pravidlá: pravidlo 5 sekúnd (zahranie trestných kopov a rohov) všetky trestné kopy 

priame, dotyk lopty do stropu je priamy kop zo stredu,  rohové kopy,    
hra brankára, „malá domov“ nohou nie je dovolená, tresty,  pokutové 
územie je 6 m;  pokutové kopy zo značky 9 m, striedanie hráčov len 
z vymedzených priestorov striedačiek (nedodržanie je ŽK),napomenutia 
ŽK a ČK sú tresty podľa kritérií halového futbalu 

Hra brankára: ak lopta opustí HP za bránkovou čiarou mimo priestor brány, 1) brankár 
rozohráva loptu do hry rukou tak, že  lopta sa musí dotknúť vlastnej 
polovice HP, alebo si ju preberie hráč na vlastnej polovici HP. Pri 
porušení R nariaďuje PVK zo stredu HP proti družstvu, ktorého brankár sa 
previnil. 2) brankár nemôže vykopnúť loptu cez polovicu HP, musí ju 
rozohrať tak, že sa jej dotkne spoluhráč na vlastnej polovici HP. Pri 
porušení R nariaďuje PVK zo stredu HP proti družstvu, ktorého brankár sa 
previnil. Položením lopty brankárom na HP je lopta v hre (ak súper 
odoberie loptu brankárovi po položení lopty na HP a dosiahne gól,  tento 
platí). 3) Pri chytení lopty z hry do rúk, brankár môže loptu rukou  
vyhodiť cez polovicu hracej plochy. 

Športová výstroj: Každá výprava ObFZ si prinesie 2 súpravy dresov odlišnej farby. Hráči 
musia mať jednotné teplákové súpravy. Každý hráč musí mať chrániče, 
štulpne a  riadne upravený dres. Brankári musia mať rozdielnu farbu 
dresov od hráčov. Za neupraveného hráča v hre je trest ŽK   

Vylúčenie hráčov: ŽK – 2 min., ČK – 4 min. a potrestaný hráč nesmie nastúpiť do konca 
stretnutia, jeho ďalší štart bude riešiť ŠTK turnaja. Ak súper dosiahne 
gól, vylúčený hráč môže späť do hry, okrem hráča, ktorý dostal ČK. Pri 
viacerých vylúčeniach však musia zostať na hracej ploche vždy 3 hráči 
v poli a brankár. 
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Súpisky: 14 hráčov + 3 realizačný tím + šofér 

Technický vedúci výpravy predloží pred zahájením turnaja na ŠTK platné 
RP a 5x súpisku, ktorá musí obsahovať: meno, priezvisko hráča, rod. číslo, 
FK, č. dresu, v ktorom bude hrať počas celého turnaja, pečiatka a podpis 
predsedu ObFZ. Na súpiske musí byť uvedený tréner (trénerská 
kvalifikácia, platná licencia) a vedúci družstva (aj číslo telefónu). 
Na finálový turnaj v Púchove predloží vedúci výpravy nové súpisky ! 
Každý hráč musí mať so sebou preukaz poistenca a RP !  
Pri nedodržaní vyššie uvedeného nebude družstvu povolený štart  na 
turnaji ! 

  
Ceny:    Víťaz dostane putovný pohár predsedu ZsFZ a pohár za 1. miesto, 
    Každý účastník finále dostane pohár podľa umiestnenia 
    Budú vyhodnotení najlepší jednotlivci – strelec, hráč a brankár 
 

 
Víťazi predchádzajúcich ročníkov: 
 
    2009 Výber ObFZ Nitra 
    2010 Výber ObFZ Trenčín 
    2011 Výber ObFZ Trenčín  
    2012 Výber ObFZ Dunajská Streda 

 
 

Informácie:  Viera Petríková sekretariát ObFZ PB 0915 764 565, 042/4322662 

  Ján Pisár, 0910 944 663, 0911 352 340 

  Jozef Jakuš 0902 937 056    

 

  

    Ján Panák     Ján Pisár    Jozef Jakuš 

Predseda ObFZ PB    člen KM aŠF ZsFZ       predseda KM a ŠF ZsFZ 
 
 
     Mgr. Ladislav GÁDOŠI vr 
          Predseda ZsFZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


