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HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2018-2019  

 

Žiačky WU15 

 

Projekt Halová sezóna mládeže SFZ – žiačok (ďalej len „HSM SFZ – žiačok)  je súčasťou 

Grassroots programu SFZ a projektu rozvoja ženského futbalu SFZ UEFA HatTrick 

Programme. Projekt HSM SFZ – žiačok je organizovaný v období december 2018 – február 

2019 pre vekovú kategóriu žiačok WU15 (nar. 01.01.2004 – 31.12.2007). 

 

PROPOZÍCIE - FINÁLE 

1. ÚVOD 

Tieto propozície a organizačné pokyny sú doplnkom celého projektu futbalového turnaja 

Halová sezóna mládeže SFZ 2018-19 žiačky WU15. 

2. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA: 

a) Vyhlasovateľ a organizátor: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava. 

b) Organizačný výbor: 

-  Koordinátor ženského futbalu SFZ: Miriama Matulová, mobil: 0911 014 588 

-  Členovia technického úseku SFZ: Natália Látal-Mackovičová, Cyril Janoško, Rudolf 

Škrobák, Jozef Jelšic, Peter Januška 

c) Termín finále:   1.2. – 2.2.2019 (piatok – sobota) 

d) Miesto finálového turnaja:  

- športová hala sTC Aréna, ul. Športovcov 3, 020 01 Púchov 

e) Účastníci: Žiačky WU15 01.01.2004 – 31.12.2007 

       MFK Ružomberok, FK Železiarne Podbrezová, MFK Dukla Banská Bystrica, 

       Partizán Bardejov BŠK, FC Spartak Trnava, ŠK Slovan Bratislava, Spartak Myjava, 

       FC Union Nové Zámky 
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Oboznámenie so spracovaním osobných údajov: 

Prevádzkovateľ – Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 

00687308, spracúva osobné údaje zúčastnených osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej 

len ,,Nariadenie GDPR“) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré 

sleduje prevádzkovateľ. 

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je evidencia účastníkov projektu Halovej sezóny 

mládeže SFZ 2018/19, zbieranie štatistických údajov zturnaja, zabezpečenie dodržiavania 

pravidiel projektu a zverejnenie výsledkov a štatistík z projektu na webových portáloch 

turnaja, v tlačových alebo elektronických médiách za účelom podpory a propagácie projektu 

Halovej sezóny mládeže SFZ 2018/19.  

Informovanie ovyhotovovaní obrazových snímok, obrazových, zvukových alebo obrazovo-

zvukových záznamov: 

Prevádzkovateľ – Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 

00687308, si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na mieste podujatia 

k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou. Osobné údaje zúčastnených osôb 

vo forme obrazových snímok, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov 

bude Prevádzkovateľ spracúvať za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho 

priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 

RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia 

budú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa – www.dajmespolugol.sk, prípadne iných 

tlačových alebo elektronických médiách a budú uchovávané po dobu 3 rokov. Dotknutá osoba 

má v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných  
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údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ďalšie informácie o ochrane 

osobných údajov sa nachádzajú na http://www.futbalsfz.sk/gdpr  

f) Počet – výprava: 18 osôb (14 hráčov + realizačný tím, vodič autobusu) 

g) Hospodárske náležitosti: 

-  Ubytovanie, stravovanie, ceny a technické zabezpečenie hradí SFZ 

-  Účastníci si hradia dopravné náklady, poistenie 

h) Ubytovanie: 

-  Príchod 1.2.2019 do 11:00 hod.: 

o  Alexandra Šport Hotel, ul. 1.mája 899/23, 020 01 Púchov: 

Partizán Bardejov B.Š.K., FK Železiarne Podbrezová, FC Spartak Trnava,  

Spartak Myjava 

Kontaktná osoba: Stanislav Mráz, mobil: 0917 325 793 

o Sports and Training Centre Púchov, Svätoplukova 1463/2, 020 01 Púchov: 

MFK Dukla Banská Bystrica, MFK Ružomberok, ŠK Slovan Bratislava,  

FC Union Nové Zámky 

Kontaktná osoba: Stanislav Mráz, mobil: 0917 325 793 

- Prineste si vyplnenú a podpísanú prezenčnú listinu – odovzdáte na recepcií hotela 

pred ubytovaním!!! (musí obsahovať mená všetkých členov výpravy FK). 

- Opustenie ubytovacieho zariadenia 2.2.2019 do 9,30 hod. 

i) Stravovanie:  

- Začína 1.2.2019 obedom v Alexandra Šport Hotel a končí 2.2.2019 obedom v Alexandra 

Šport Hotel. 

- Družstvá obdržia harmonogram výdaja stravy na technickej porade pred turnajom. 

j) Technická porada: 

Piatok 1.2.2019 o 12:00 hod.: Alexandra Šport Hotel (1.poschodie): 

- Účasť: realizačné tímy FK (max po 2 osoby), OV turnaja. 

Vedúci družstva predloží ku kontrole registr. preukazy, súpisku potvrdenú športovým 

riaditeľom mládeže FK na priloženom tlačive (2x) a 1x podpísanú prezenčnú listinu! 
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3. ŠPORTOVO - TECHNICKÉ  USTANOVENIA: 

a)    Štart hráčok: Žiačky WU15 príslušného FK (nar. 01.01.2004 – 31.12.2007) na platné 

registračné preukazy a riadne registrované za FK ! 

- Hráčky sa môžu zúčastniť chlapčenskej aj dievčenskej časti Halovej sezóny mládeže 

SFZ  na základe striedavého štartu hráčok alebo v rámci jedného klubu v 1. a 2. kole. 

V prípade postupu družstva chlapcov a dievčat 1 klubu do finále HSM SFZ, hráčka môže 

byť na súpiske len v 1 kategórii. 

a) Podmienky: súpiska 14 hráčov (priezvisko, meno, číslo dresu hráča na celý turnaj a 

dátum narodenia), tréner, asistent trénera, vedúci družstva.  

b) Hracia plocha: ihrisko 40m x 20 m - športová hala 

c) Hrací čas: 1 x 20 minút 

d) Počet hráčov: 4 +1, minimálny počet 3+1, striedanie hokejovým spôsobom.  

e) Lopty: Hrá sa s loptami na futsal, ktoré zabezpečí SFZ. 

f) Výstroj: Dres, trenírky, štulpne, chrániče, tenisky do haly. Každé družstvo si prinesie dve 

sady dresov odlišnej farby. Voľbu farby dresov má družstvo uvedené vo 

vyžrebovaní stretnutí turnaja ako domáce družstvo.  

g) Hrací systém finálového turnaja HSM SFZ žiačok WU15:  

Na finálový turnaj postúpili družstvá z 3. kola umiestnené na prvých štyroch miestach. 

Družstvá budú na základe žrebovania rozdelené do dvoch skupín.  

Systém 1. hracieho dňa – skupinová fáza, družstvá odohrajú vzájomné zápasy v skupinách 

Systém 2. hracieho dňa – play off, na základe umiestnení z 1. hracieho dňa sa vytvoria dve 

skupiny: 

-        1. skupina: družstvá na 1. a 2. mieste zo skupín A a B 

-        2. skupina: družstvá na 3. a 4. mieste zo skupín A a B 

Hrací systém dokríža: 1. zo skupiny A bude hrať s 2. zo skupiny B a opačne. Víťazi budú hrať 

o 1. miesto, porazení o 3. miesto.  

3. zo skupiny A bude hrať so 4. zo skupiny B a opačne. Víťazi budú hrať o 5. miesto, porazení 

o 7. miesto. 
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h)  Rozhodcovia: Na finálový turnaj HSM SFZ – žiačok WU15 deleguje ZsFZ dvoch 

rozhodcov. Delegovaní rozhodcovia budú mať na finálový turnaj uzatvorenú dohodu so 

SFZ. Odmeny rozhodcov pre Halovú sezónu mládeže SFZ sú stanovené vo výške 50,-eur 

(netto/deň) 

- Počas turnaja može rozhodca udeliť hráčovi/hráčke alebo trénerovi „Zelenú kartu Fair -

play“ za výnimočné fair - play správanie počas zápasu. 

i) Hodnotenie: Víťazstvo 3 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov. 

- O konečnom poradí v skupine sa vždy rozhoduje podľa platných ustanovení 

Súťažného poriadku futbalu – väčší počet získaných bodov zo všetkých zápasov. 

Pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi (pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí 

na turnajoch rozhoduje: 

1. väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov 

2. vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov 

3. väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov 

4. vyšší gólový rozdiel zo všetkých zápasov 

5. väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov 

6. 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. 

- ak má na konci stretnutia, pred akciou kopov, jedno z družstiev väčší počet hráčov ako 

druhé, počet hráčov sa musí vyrovnať na úroveň súpera. 

j) Pravidlá: Platia pravidlá SFZ vydané pre finále Halovej sezóny mládeže SFZ 2018/2019. 

k) Riadenie turnaja: Organizačný výbor SFZ. Nepredpokladaná okolnosť, ktorá sa vyskytne  

a nie je upravená v týchto propozíciách, ako aj všetky námietky a závažné disciplinárne 

prípady budú prerokované Organizačným výborom za účasti zainteresovaných strán. 

Organizačný výbor rozhodne s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel futbalu a v duchu fair-

play.   
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l) Zdravotník: Zabezpečuje organizátor turnaja - SFZ. 

m) Ceny, ocenenia - Finálový turnaj:  

- Všetky družstvá získajú poháre, 1. – 3. miesto poháre a medaily. Individuálne ocenenia 

– najlepšia hráčka, brankárka, strelkyňa.  

- Víťazné družstvo získa hlavnú cenu - vstupenky na domáci priateľský/prípravný zápas 

futbalovej reprezentácie SR v roku 2019 (v počte 20 ks).  

n) Vyhodnotenie turnaja: Všetky družstvá sú povinné sa zúčastniť slávnostného 

vyhodnotenia turnaja. 

o) Výsledkový servis: Bude zverejnený na webovej stránke www.dajmespolugol.sk  

 

Bližšie informácie k celému projektu Halovej sezóny mládeže SFZ (chlapci a dievčatá) nájdete 

na webe: https://www.dajmespolugol.sk/projekty/zensky-futbal/halova-sezona-mladeze-SFZ-

ziacky  

 

V Bratislave, 24.1. 2019,         

Spracoval: Technický úsek SFZ  

http://www.dajmespolugol.sk/
https://www.dajmespolugol.sk/projekty/zensky-futbal/halova-sezona-mladeze-SFZ-ziacky
https://www.dajmespolugol.sk/projekty/zensky-futbal/halova-sezona-mladeze-SFZ-ziacky

