Propozície k halovému turnaju
O Pohár predsedu ObFZ Trnava

Termín: 11. január 2020, začiatok 8:30 hod.
Miesto:

Mestská športová hala v Trnave, Rybníkova ul. 15

Vstupné: 1 €.
Účastníci turnaja:
Skupina A:
Zeleneč, Pečeňady, Kátlovce, Madunice, Slovenská Nová Ves
Skupina B:
Zavar, Cífer, V. Orvište, Modranka, V. Kostoľany
Vyhodnotenie turnaja: družstvá na 1., 2. a 3. mieste dostanú poháre, vyhlásený a ocenený
bude najlepší brankár, hráč a strelec turnaja.
Organizácia a pravidlá turnaja
• Porada zástupcov zúčastnených FK s organizátormi: o 08.00 hod.
• Na porade predložia družstvá súpisku hráčov a platné registračné preukazy.
• Každé družstvo má nárok na poskytnutie 20 porcií stravy a minerálku.
• Družstvá si na turnaj zabezpečia 2 sady dresov (odlišné farby).
• Štartovať môžu hráči registrovaní v klube účastníka. Maximálny počet hráčov na
súpiske je 18. Štart hráčov schváli ŠTK turnaja a súpiska sa uzatvorí pred prvým zápasom
družstva, bez možnosti zmien a dopĺňania.
• Počet hráčov: 4 v poli + brankár, striedanie hráčov je povolené kedykoľvek v priebehu
hry z vyhradeného priestoru.
• Hrací čas všetkých zápasov je tzv. hrubý čas 1 x 20 minút. Čas sa zastavuje iba v
odôvodnených prípadoch na pokyn rozhodcu.
• Bránky majú rozmer 5 x 2 m, lopta veľkosť 4 s nízkym odskokom.
• Hrá sa v 2 skupinách systémom každý s každým, podľa vylosovania. Druhí v skupine
budú hrať o 3. miesto, víťazi skupín o 1. miesto.
• Za víťazstvo sa udeľujú 3 body, za remízu 1. O poradí v skupine rozhoduje: počet
bodov, vzájomný zápas, celkový rozdiel skóre, vyšší počet strelených gólov, rozstrel
z 9 m (po 3 kopy). V zápase o 3. miesto resp. finále po nerozhodnom výsledku
nasleduje ihneď rozstrel z 9 m. (po 3 kopy). Ak sa nerozhodne, pokračuje sa po jednom
kope až do rozhodnutia.
• Hracia plocha – hrá sa na mantinely, aut sa kope z miesta kde lopta
opustila hraciu plochu, z autového kopu priamy gól neplatí. Rohové kopy sa zahrávajú
aj po zákroku brankára.
• Brankár môže chytať iba vo vymedzenom priestore, pri malej domov nesmie loptu
chytať do rúk. Ak lopta skončila za bránkovou čiarou a hra začína
rozohrávkou brankára, nesmie ju rukou vyhodiť ani z ruky vykopnúť nohou cez polovicu
ihriska, bez toho aby sa dotkla palubovky na vlastnej polovici, alebo hráča. Pri porušení
tohto pravidla je nariadený nepriamy kop pre súpera zo stredového kruhu. V
neprerušenej hre ju môže rozohrať rukou i nohou aj cez polovicu ihriska.
• Po položení lopty brankárom na palubovku je už lopta v hre.
• Dotyk lopty so stropom - nepriamy kop zo stredu ihriska v prospech súpera.
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• Za nedovolenú hru resp. nešportové správanie môže rozhodca hráča vylúčiť
na 2 minúty - ŽK. Ak potrestané družstvo dostane gól, vylúčený hráč sa môže vrátiť do
hry. V prípade udelenia ČK (priamo) je hráč vylúčený do konca stretnutia a družstvo hrá
3 minúty o hráča menej, po inkasovaní gólu sa počet nedopĺňa. Celkový počet hráčov
v poli nesmie klesnúť pod 4, pri vyššom počte vylúčených hráčoch sa tresty načítavajú.
• Po vylúčení (ČK, 2x ŽK/ČK) má hráč zastavenú činnosť minimálne na 1 ďalšie
stretnutie. O celkovej výške trestu rozhodne organizátor podľa jeho závažnosti.
• Vzdialenosť súpera pri rozohrávaní trestného kopu je 5 m, autu a rohového kopu 3 m.
Čas zahratia trestného kopu, kopu z rohu, autu - 5 sekúnd ak má hráč možnosť loptu
rozohrať (posúdi rozhodca). V prípade nedodržania tohto času nadviaže na hru súper
nepriamym kopom.
• Pokutové kopy sa strieľajú zo vzdialenosti 9 metrov.
• Je zakázané používať pri hre kĺzačky ak ide o súboj o loptu so súperom. Za použitie
tohto spôsobu hry bude hráč napomenutý ŽK (2.min). Kĺzačku možno použiť v situácii
ak je to mimo súboja o loptu (posúdi rozhodca).
• Je zakázané držať sa mantinelu dvomi rukami. Z bezpečnostných dôvodov je
v odôvodnených prípadoch jednou rukou dovolené.
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