Propozície projektu
FUTBAL v MESTE 2018/19
detský turnaj U10
Názov turnaja:
Futbal v meste – detský turnaj

Vyhlasovateľ:
Únia ligových klubov (ÚLK)

Spolu-organizátor:
Slovenský futbalový zväz (ďalej len SFZ)

Realizátor:
Sevent, s.r.o.

Športový partner:
ADIDAS

Ambasádor projektu:
Stanislav Lobotka

Zámer projektu:
Primárne je projekt zameraný pre širokú futbalovú verejnosť so záujmom o futbal,
pritiahnutie verejnosti (deti, dospelých) do hrania futbalu na NETRADICNYCH MIESTACH
v mestách, kde sa hra v aktuálnej sezóne 2018/19 Fortuna Liga.

Sekundárnym zámerom je vyhľadávanie športovo talentovaných jednotlivcov (chlapcov a
dievčat) v rámci projektu voľno časového futbalu, ktorý je súčasťou Grassroots programu
SFZ pod názvom Dajme spolu gól.

Štart hráčov/hráčok
Turnaj v street futbale 8 členných mixovaných družstiev chlapcov a dievčat (U10 - nar.
1.1.2009 a mladší). Družstvá hrajú v počte hráčov 4 a bez brankára.
Oboznámenie so spracovaním osobných údajov a informovanie o vyhotovovaní obrazových
snímok, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov:
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 turnajov Projektu „Futbal v
meste“, zbieranie štatistických údajov z turnaja, 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 Futbal v meste.
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 údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ďalšie
informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na http://www.futbalsfz.sk/gdpr

Prihlasovanie do turnaja:
Prihlasovanie družstiev do turnaja bude zabezpečené cez Fortunaligové kluby. Športový
riaditeľ mládeže (ŠRM) FK s licenciou futbalovej akadémie (FA) a s licenciou Útvaru
talentovanej mládeže (ÚTM) zabezpečí požadovaný počet družstiev a to v termíne najneskôr
14 dní pre odohraním turnaja v mieste FK (napr. cez kluby spolupracujúce s FA/ÚTM) a
následne kontaktuje organizátora turnaja (zástupcu Sevent s. r. o., p. Ondruša) cez
marketingového manažéra FK.

Harmonogram priebehu turnajov:
Hrací deň SOBOTA alebo NEDEĽA
JESEŇ 2018
16.09.2018 Trnava
22.09.2018 Senica
30.09.2018 Trenčín
7.10.2018 Ružomberok
13.10.2018 Podbrezová
21.10.2018 Sereď
FINÁLE

09.06.2019

JAR 2019
13.-14.04.2019
20.-21.04.2019
27.-28.04.2019
04.-05.05.2019
11.-12.05.2019
18.-19.05.2019

Michalovce
Zlaté Moravce
Nitra
Dunajská Streda
Žilina
Bratislava

POPRAD

Skupinové kolo:
Skupinové turnaje sa odohrajú do 19. mája 2019.
Celkom sa odohrá 12 skupinových turnajov. Na slovenské finále postupuje víťaz skupinového
kola!
Slovenské finále:
Slovenské finále súťaže organizačne a finančne zabezpečuje organizátor súťaže, ktorým je
ÚLK.
Slovenské finále sa bude hrať v Aquacity v Poprade dňa 9. júna 2019 za účasti 12 družstiev
(víťazi skupinových kôl).

Riadenie turnajov:
Skupinové turnaje organizačne zabezpečuje Sevent.s.r.o. Po odbornej stránke riadi turnaje
ÚLK a SFZ - ŠRM a tréneri FA/ÚTM dohliadajú na turnaj.
Organizátor turnaja je zodpovedný za zabezpečenie zverejňovania včasných informácií
o organizovaní jednotlivých skupinových turnajov cez portál www.futbalvmeste.sk
a www.dajmespolugol.sk
Technická porada sa uskutoční v deň príchodu pred začiatkom turnaja. Súpisky družstiev
prinesú účastníci pred začiatkom turnaja a odovzdajú vyplnené organizátorovi turnaja na
technickej porade.
Organizátor turnaja uskutoční vyžrebovanie turnaja v deň odohrania turnaja, tzn. na mieste
pred odohraním turnaja za účasti zástupcov všetkých zúčastnených družstiev.
Pri skupinových turnajov je ŠRM FA/ÚTM súčasťou organizačného výboru turnaja .
Nepredpokladaná okolnosť, ktorá sa vyskytne a nie je upravená v propozíciách budú
prerokované Organizačným výborom za účasti zainteresovaných strán. Organizačný výbor
rozhodne s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel tohto turnaja a v duchu fair-play.

Miesta turnajov:
Futbalová zóna vrátane 2 „Street“ ihrísk bude rozložená na netradičných miestach v mestách
ako sú námestia, parkoviská, plochy supermarketov, atď.
Povrch ihrísk bude betón alebo tráva. Pre informáciu o povrchu, pozri turnaj v tvojom meste
na stránke https://futbalvmeste.sk/ alebo kontaktuj organizátora.

Náklady na organizáciu turnajov:
Skupinové turnaje zabezpečuje ÚLK.

Poistenie a bezpečnosť:
Zdravotnú službu zabezpečuje organizátor akcie.
Zúčastnení hráči/hráčky štartujú na vlastné zdravotné poistenie. Každý účastník je povinný
priniesť si preukaz poistenca, ktorým sa bude musieť preukázať v prípade potreby!

Hrací systém a kritériá určujúce postupujúceho alebo víťaza:
V rámci 1-dňa absolvujú všetci účastníci športový a sprievodný program. Športová časť bude
zameraná predovšetkým na zápasy v skupinách, semifinále a finále. Sprievodný program
potom doplní túto športovú časť o zaujímavé súťaže a atrakcie.
V skupinových kolách bude 12 družstiev. Družstvá budú rozdelené do 2 skupín po 6 družstiev.
Každý z účastníkov turnaja tak odohrá v skupine 5 zápasov systémom každý s každým. Pre
družstvá, ktoré skončia v skupine na 3. a 6. mieste, sa turnaj končí. Prvé dva tímy v skupinách
odohrajú semifinálové zápasy do kríža a následne sa odohrá len FINÁLE - zápas o 1. miesto.
Všetky zápasy turnaja sa hrajú s počtom hráčom 4 vs. 4 (štyria hráči/hráčky na každej strane
bez brankára).
Za víťazstvo získa družstvo 3 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. O konečnom poradí
v skupine rozhoduje počet získaných bodov zo všetkých odohraných zápasov. Víťazi
postupujú do slovenského finále v Poprade.
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 z vyznačenej značky sa kopú od vlastnej brány do súperovej prázdnej brány
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.

Pravidlá turnaja FUTBAL v MESTE pre dospelých – viď. osobitný dokument
Protesty:
Rozhodnutia rozhodcu vo veci rozhodovania zápasu sú konečné a záväzné, v zmysle pravidiel
tohto turnaja a v duchu Fair-play. V tomto ohľade sa teda nebudú prijímané žiadne protesty.

Poznámky k pravidlám pre detský turnaj U10 :
Ihrisko: 2 rovnaké plochy vedľa seba s rôznou veľkosťou (najmenšie 13 x 18 metrov a
najväčšie 15 x 20 metrov)
Brány: brány s rozmermi 1,2 x 0,8 metra
Dresy: každé družstvo si prinesie svoje dresy
Súpiska - doplniť nasledovné údaje: názov družstva, meno priezvisko hráča/hráčky

Športová obuv a výstroj: tenisky, turfy (kopačky sú zakázané!). Chrániče holenných kostí a
štulpne sú povinné!
Hrací čas: jednotný hrací čas 2 x 4 minút (hrubého času) s polčasovou prestávkou 1 minúta
a výmenou strán. Prestávka medzi zápasmi bude trvať 2 minúty
Striedanie: hokejovým spôsobom
Lopty: hrá sa s loptami veľkosti č. 4. Lopty zabezpečí organizátor turnaja.
Kopy: všetky kopy sú priame.
Vhadzovanie: vykonáva sa kopom z miesta, kde lopty opustila hraciu plochu

Ceny:
Víťazi skupinových turnajov získajú zaujímavé materiálne ceny.
Víťazi skupinových turnajov v kategórií U10 a dospelých získajú vstupenky na vybrané
domáce zápasy reprezentácie SR U21 (v počte 10 ks/družstvo).
Víťazi slovenského finále (turnajov v oboch kategóriách v Poprade) získajú vstupenky na
domáci zápas reprezentácie SR v roku 2019. (v počte 10 ks/družstvo)
Navyše na celkového víťaza turnaja v oboch kategóriách (U10 a dospelých) čaká hlavná cena
– čaká exkluzívny zájazd za Stanislavom Lobotkom spojený s prehliadkou štadiónu
a návštevou futbalového zápasu.
Ďalšie informácie o turnajov FUTBAL V MESTE 2018/2019 môžete získať na web stránke
www.futbalvmeste.sk , https://futbalvmeste.sk/detsky_turnaj/ a www.dajmespolugol.sk
Kontaktné osoby za FK:
Marketingoví manažéri Fortuna ligových klubov
Športový riaditeľ mládeže FA/ÚTM
Kontaktné osoby sa organizátora:
Projektový manažér - Milan Ondruš - tel.: +421 917 925 412, email: milan@sevent.sk

