PROPOZÍCIE
futbalového turnaja
žiakov základných škôl vo Fiľakove

„Pohár primátora mesta Fiľakovo“

Termín:
Miesto:
Organizátor:
Časový program:

20.06.2015 (sobota)
futbalový štadión FTC Fiľakovo
Komisia pre školstvo, mládež a šport, OZ FTC Fiľakovo
09 00 – 09 15 - prezentácia
09 15 – 09 30 - technická porada
09 30
- začiatok turnaja
30
12
- ukončenie turnaja

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Podmienky: Vedúci súťažného družstva do 29.05.2015 (piatok) potvrdí účasť školy
na turnaji(e-mailom na zsfilakovo@gmail.com, alebo tel. +421 47 43
81 895). Vedúci družstiev odovzdajú pri prezentácii platnú súpisku
potvrdenú riaditeľstvom školy (meno, priezvisko a dátum narodenia
hráčov, meno vedúceho).
Pravidlá:
Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu:
http://www.skolskysport.sk/file/Competition/662/maly%20futbal%20Pravidla%20v%20skolskych%20sutaziach.pdf

a týchto propozícií. Družstvo tvorí max. 10 hráčov. Počet hráčov v hre 4
+ 1.
Systém hry: Dohodne sa na technickej porade za účasti vedúcich zúčastnených
družstiev. Bude sa hrať systémom „každý s každým“.
Štyri družstvá: 1 – 4, 2 – 3, 1 – 3, 2 – 4, 1 – 2, 3 – 4.
Veková kat.: Žiaci základných škôl narodení 01.01.1999 – 31.12.2004. Overenie
veku súťažiacich prislúcha organizátorovi turnaja a vedúcim
jednotlivých družstiev.
Hrací čas: Podľa pravidiel 1 x 25 minút (bez polčasu a zmeny strán). Dohodne sa
na technickej porade tak aby turnaj končil max. o 13 00 hod.
Predpis:
Turnaja sa zúčastňujú žiaci základných škôl. Družstvo tvoria iba žiaci
z jednej školy. Každé družstvo štartuje v jednotných očíslovaných
dresoch (je vhodné priniesť rozlišovačky), brankár farebne odlíšený.
Hráči musia mať vhodnú obuv.
Hodnotenie: Víťazstvo 3 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov. Pri rovnakom počte bodov medzi
účastníkmi (pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí v turnajoch rozhoduje:
a) väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov
b) vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov
c) väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
d) ak sa na základe hore uvedených kritérií a) až c) nerozhodne o poradí, kritériá e) až g) sa uplatnia:
e) gólový rozdiel zo všetkých zápasov
f) väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov
g) kopy zo značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia. Kopy sa vykonávajú nasledovným
spôsobom: každý kop musí vykonať iný hráč až dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci oprávnení hráči
družstva. Až potom môže kop vykonať hráč ktorý už raz kop zahrával.

Materiál:

Organizátor zabezpečí ihrisko, brány a siete na brány, ceny, šatne a
občerstvenie pre družstvá. Každé družstvo si prinesie aspoň jednu

vlastnú hraciu loptu, lopty na rozohranie nebudú k dispozícii. Používa
sa futbalová lopta veľkosť č. 5, podľa pravidiel futbalu.
Rozhodcovia:
Zabezpečí organizátor turnaja.
OSTATNÉ USTANOVENIA:
Vysielajúca škola v plnej miere zodpovedá za zdravotný stav účastníkov za
bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov od okamihu odchodu z miesta, až po návrat.
Všetci účastníci musia mať preukaz poistenca, zároveň sú povinní rešpektovať
pokyny organizátorov.
Za dodržiavanie disciplíny sú zodpovední vedúci družstiev. Každé družstvo musí mať
pedagogický dozor zodpovedajúci za dodržanie zásad bezpečnosti a ochrany
zdravia.
Za osobné veci, cennosti a veci odložené v šatni organizátor nezodpovedá!!!
Všetky zúčastnené družstvá dôrazne žiadame o udržiavanie čistoty a poriadku
na športovisku!!!

Kontaktná osoba:

Mgr. Štefan Ujpál
e-mail: zsfilakovo@gmail.com
tel. : +421 47 43 81 895
mobil: +421 911 932 188

Mgr. Attila Visnyai
––––––––––––––––––––––––––––––
Komisia pre školstvo, mládež a šport

PREZENČNÁ LISTINA
Futbalový turnaj žiakov základných škôl vo Fiľakove
"Pohár primátora mesta Fiľakovo“
Dňa 20.06.2015

Miesto: Futbalový štadión FTC Fiľakovo

Škola: .......................................................................................................

P.č. Meno žiaka

Dátum narodenia

Podpis žiaka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vedúci družstva:

...............................................................................
meno, priezvisko a podpis

