
PROPOZÍCIE FUTBALOVÉHO HALOVÉHO TURNAJA PRÍPRAVIEK U11 

MILÉNIUM CUP 2020 

Miesto: Športová hala Milénium, Jiráskova 25, 940 63 Nové Zámky 

Organizátor turnaja:  FK SLOVAN LEVICE  

 

Kontaktné osoby: 

Imrich Václav, 0905 945 333, ivaclav@gmail.com 

Ondrej Smolárik, 0911 240 188, ondrej_smolarik@yahoo.co.uk 

Eduard Horáček 0919 035 993,  

  

Základné informácie turnaja: 

Termín: 18.1.2020 – sobota 

Čas trvania: 08.30 - 14,15 (8,00 – 08.15 prezentácia a technická porada trénerov) 

Kategória: U-11  (hráči narodení 01.01.2009 a mladší) 

Celkový počet hráčov v družstve: 12 + 2 tréneri 

Hrací systém-počet hráčov: 4+1 

Hrací čas: 15 minút 

Počet družstiev: 8 družstiev, 2 skupiny 

Povrch ihriska: športová hala, palubovka 

Veľkosť lopty: 4 

Hracia plocha: ohraničená čiarami, hádzanárske brány 

Občerstvenie a pitný režim: zabezpečí usporiadateľ turnaja 

Rozhodcovia: zabezpečí usporiadateľ turnaja 

Ceny: Prvé tri družstvá získavajú trofej. Všetci zúčastnení hráči dostanú medailu. Najlepší hráč, 

brankár a strelec turnaja získavajú trofej. 

Technická porada trénerov sa uskutoční v priestoroch športovej haly.   

Štartovné na turnaj pre 1 družstvo: 75 eur. 

Účastníci turnaja štartujú na vlastnú zodpovednosť. 

Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúci klub. 

 

mailto:ondrej_smolarik@yahoo.co.uk


 

HRACÍ SYSTÉM TURNAJA 

V dvoch skupinách po štyri družstvá sa odohrajú zápasy systémom „každý s každým“. Štvrté 

družstvá v skupinách odohrajú vzájomný zápas o konečné 7.-8.miesto. Tretie družstvá v skupinách 

odohrajú vzájomný zápas o konečné 5.-6.miesto. Prvé dve družstvá z oboch skupín postupujú do 

semifinále kde hrajú družstvá umiestnené na 1. miestach  v skupine s družstvami umiestnenými na 2.  

mieste v druhej skupine o postup do finále. Následne sa hrá zápas o 3. miesto a finále. 

Počet hráčov:   4+1, striedanie hokejovým spôsobom 

Bodovanie zápasov:  víťazstvo 3 body  || remíza 1 bod  || prehra 0 bodov 

 V celkovej tabuľke pri rovnosti bodov rozhoduje: 

1. lepší vzájomný zápas, 

2. rozdiel strelených a obdržaných gólov (skóre), 

3. väčší počet strelených gólov, 

4. pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhodne minitabuľka vzájomných zápasov (pri rovnakej 

minitabuľke pokračujú hodnotenia celkovej tabuľky – rozdiel strelených a obdržaných gólov, väčší 

počet strelených gólov, žreb), 

5. žreb. 

ZÚČASTNENÉ DRUŽSTVÁ 

SKUPINA A 

AS TRENČÍN 

JUPIE HŠMH BANSKÁ BYSTRICA 

KFC KOMÁRNO 

FK SLOVAN LEVICE žltí 

 

SKUPINA B 

FC DAC DUNAJSKÁ STREDA 

FK SLOVAN LEVICE zelení 

ViOn ZLATÉ MORAVCE 

FKM NOVE ZÁMKY 

 

 



PRAVIDLÁ 

Striedanie hráčov je ľubovoľné, aj v neprerušenej hre. Bránkovisko je označené. Brankár môže 

loptu chytať do rúk iba v bránkovisku a loptu rozohráva do 10 sekúnd. Ak brankár nerozohrá loptu do 

10 sekúnd, rozhodca nariadi proti jeho družstvu kop z rohu.  Brankár zahajuje hru po prerušení z 

pokutového územia rukou alebo nohou, hodom alebo výkopom. Lopta nesmie pretnúť poliacu čiaru 

bez dotyku ktoréhokoľvek hráča. Po porušení tohto pravidla, zahráva súper nepriamy voľný kop z 

poliacej čiary. V neprerušenej hre toto pravidlo neplatí. Ak brankár položí loptu na zem, je táto 

automaticky v hre a súper môže dosiahnuť gól. Brankár nemôže takúto loptu zobrať späť do rúk, inak 

nasleduje nepriamy voľný kop. Gól z autu neplatí.  Malá domov sa nesmie chytiť do rúk. Po chytení 

malej domov do rúk nasleduje nepriamy voľný kop z čiary bránkoviska. Múr od lopty je 5 metrov. Roh 

sa kope, ak lopta ide za bránkovú čiaru po dotyku brániaceho hráča alebo brankára. Po dosiahnutí 

gólu tesne po zaznení signálu platí pravidlo futsalu. V stretnutí o umiestnenie v prípade remízy kopú 

traja vybraní hráči pokutové kopy do rozhodnutia. 

Rozohrávanie lopty po opustení hracej plochy: Rohy sa kopú. Po dotyku lopty stropu haly kope 

súper zo stredu ihriska nepriamy voľný kop. Auty sa rozohrávajú nohou. Všetky kopy sa rozohrávajú do 

10 sekúnd. 

Tresty:  žltá karta- vylúčenie na 2 min., (ak oslabené mužstvo inkasuje gól, potrestaný hráč sa 

vráti do hry, to neplatí, ak vylúčenie bolo vzájomné); červená karta – hráč je vylúčený do konca 

zápasu, (mužstvo hrá oslabené celé 2 min. nezávisle od inkasovaného gólu), po uplynutí trestu 

nastúpi iný hráč; penalta - kope sa zo 7 m;  faul – po faule nasleduje priamy voľný kop. 

Minimálny počet hráčov v hre je 3+1, t.j. v prípade ak sú vylúčení viacerí hráči mužstva bude 

platiť kritérium odloženia trestu, čo v praxi znamená, že následný uložený trest začne plynúť až v 

okamžiku návratu do hry predchádzajúceho vylúčeného hráča. 

 


