
TURNAJ  REGIONÁLNYCH  VÝBEROV
U14  (r. 2004)

28.4. - 2.5. 2018 – SENEC a okolie



ROZPIS A ORGANIZAČNÉ POKYNY
TURNAJ REGIÓNOV 14-ROČNÝCH

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

ORGANIZÁTOR Oddelenie mládeže a koncepcie rozvoja futbaluSFZ a Bratislavský FZ 
TERMÍN 29.4.- 2.5.2018

28. - 29.4. 2018 – sa uskutočňuje prípravný zraz výberov v rámci RFZ
MIESTO Senec a okolie
VEKOVÁ KATEGÓRIA Hráči narodení  1. januára 2004 a mladší
ÚČASTNÍCI Regionálne výbery  BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ
UBYTOVANIE Hotel Senec  :  VzFZ, ZsFZ, SsFZ, BFZ+ OV SFZ - Slnečné jazerá – 

sever, Senec
POČET – VÝPRAVA 24 osôb = 20 hráčov, 4 realizačný tím + 1 vodič autobusu (VsFZ)
PRÍCHOD VÝPRAV Nedeľa  29.4.2018 do 18:00  - miesta ubytovania.

Dopravu na a počas RT zabezpečuje autobus (podľa dohody) VsFZ
STRAVOVANIE Začína   29.4.2018  večerou v mieste ubytovania                          

a končí   2.5.2018  obedom a balíčkom na cestu (VsFZ a SsFZ)
FINANČNÉ NÁKLADY Hradí SFZ 
ZDRAV. ZABEZPEČ. Počas turnaja bude k dispozícii zdravotník - zabezpečuje SFZ
ROZHODCOVIA Deleguje Komisia rozhodcov BFZ

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

PODMIENKA ŠTARTU 2 x súpiska výberu na oficiálnom tlačive potvrdená štatutárnym 
zástupcom RFZ (priniesť na technickú poradu pred turnajom) a zaslať do
26.4. 2018 na e-mail: vladimir.luptak@futbalsfz.sk

SÚPISKA Obsah:    Meno a priezvisko hráča, dátum narodenia, futbalový klub, číslo
dresu na celý turnaj, mená, priezviská a funkcie členov realizačného tímu 
výberu a ich trénerské licencie.

PREDPIS Pravidlá futbalu a Súťažný poriadok futbalu a tento rozpis. 
Každý nominovaný hráč musí odohrať počas RT minimálne 60 minút
a najmenej 1x nastúpiť v základnej zostave! 
Po každom zápase sa kopú kopy zo značky PK v počte 5 a až do 
rozhodnutia

HRACÍ ČAS 2 x 30 minút s 15 minútovou prestávkou
STRIEDANIE 8 hráčov v poli a brankár. V 2.polčase môže striedaním družstvo len 

3 x pozastaviť hru.
TRESTY Hráč, ktorý dostane 2 žlté karty, resp. ak bol vylúčený, nesmie nastúpiť 

v najbližšom stretnutí turnaja. V prípade závažného priestupku o inej
výške trestu rozhodne organizačný výbor turnaja.

VÝSTROJ Každý výber musí mať k dispozícii minimálne dve  súpravy dresov odlišnej
farby.

HRACÍ SYSTÉM Každý s každým podľa vyžrebovania. Po každom stretnutí sa kopú kopy zo
značky PK v počte 5 a až do rozhodnutia.
O konečnom poradí na turnaji rozhodujú nasledovné kritériá (podľa 
Rozpisu RS SFZ 2017/18):
- väčší počet bodov získaných bodov zo všetkých stretnutí
- väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí
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- väčší počet strelených gólov zo vzájomných stretnutí
- vyšší gólový rozdiel zo všetkých stretnutí
- väčší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí
- kopy zo značky PK v počte 5 kopov a až do rozhodnutia – pomocné body

TECHNICKÉ PORADY Nedeľa  29.4.2018 o 19,30 hod. – zúčastní sa vedúci družstva.  
Porada sa uskutoční  v hoteli Senec.

INFORMÁCIE Vedúci družstiev odovzdajú zástupcovi úseku mládeže SFZ 30 minút pred
stretnutím vyplnený zápis o stretnutí s označením základnej zostavy 
spolu so schémou základného rozostavenia družstva.
Počas turnaja môže rozhodca udeliť hráčovi alebo trénerovi ZELENÚ 
KARTU FAIR PLAY za fair play správania sa pred, počas alebo po zápase.
p. Michal KOVÁČ, mobilný telefón  č. 0902/937 031, p. Vladimír 
LUPTÁK,  mobilný telefón  č.  0902/937 002

HODNOTENIE: Cieľom turnaja regionálnych výberov hráčov  U-14/2004 je výber
                        najtalentovanejších hráčov pre budúcu reprezentáciu Slovenska U15.

Vecnými cenami budú odmenení najlepší jednotlivci :
brankár, najlepší defenzívny hráč, najlepší ofenzívny hráč a strelec.

PROGRAM TURNAJA :

PONDELOK      30.4.2018 – Ivanka pri Dunaji:  

10:00 hod.         BFZ - VsFZ
11:45 hod.         SsFZ –  ZsFZ

UTOROK        1.5.2018 – Pusté Uľany:  

10:00 hod.                 SsFZ -  BFZ
11:45 hod.         VsFZ  -  ZsFZ

STREDA         2.5.2018 – Viničné:  

09:30 hod. VsFZ - SsFZ
11:15 hod. ZsFZ –  BFZ
12:40 hod. Vyhodnotenie turnaja a odovzdanie cien

V prípade extrémne nepriaznivého počasia a nespôsobilému stavu hracích plôch, sa zápasy 
odohrajú na umelej tráve v Národnom tréningovom centre SFZ v Senci.

Bratislava,  11.4. 2018
 Vladimír Lupták

 koordinátor grassroots futbalu SFZ       
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