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   XXIV. ročníka medzinárodného halového  

 futbalového turnaja mladších žiakov U13 (roč. narodenia 2006) 
 

 

 

BRATISLAVA CUP 2018 
 

 

 

ORGANIZÁTOR TURNAJA: 

Organizátorom turnaja je Bratislavský futbalový zväz (BFZ) v spolupráci s Bratislavským 

samosprávnym krajom (BSK). 

 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR : 

1. JURAJ JÁNOŠIK  (predseda BFZ)  
 tel. č.: +421 902 937 037, E-mail: juraj.janosik@futbalsfz.sk 
 

2. JÁN FARBULA (vedúci sekretár BFZ) 
 tel. č.: +421 903 718 450, E-mail: jan.farbula@futbalsfz.sk 

 

3. MICHAL KOVÁČ (koordinátor mládeže BFZ) 
 tel. č.: +421 902 937 031,  E-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk  

 

4. PAVEL PRÍKOPA (matrikár a sekretár BFZ) 
 tel. č.: +421 903 718 455, E-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk 

 

5. ALEXANDER TELEKY (predseda KM BFZ) 
 tel. č.: +421 944 089 500, E-mail: a.teleky@chello.sk 
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A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:  

Termín turnaja:           
 Turnaj za účasti 6 družstiev v termíne 01.12.2018 (sobota). 

Veková kategória a počet členov výpravy:      
 Turnaj je určený pre hráčov U13, narodených po 1.1.2006 a mladší. Turnaja sa môžu 
zúčasť aj hráči, ktorí sú účastníkmi najvyššej domácej súťaže tejto vekovej kategórie (aj 
hráči z Akadémie a ÚTM).  

 Každá výprava môže mať max. 18 členov (14 hráčov a 3 členov realizačného tímu + vodič 
autobusu). 

Miesto konania turnaja: 
  Dom športu, Junácka ul. č. 6, 832 08 Bratislava 

Zúčastnené družstvá: 
  1. Výber Bratislavského futbalového zväzu (BFZ)     

 2. Výber Jihomoravského krajského fotbalového svazu (JmkFS)   
 3. Výber Západoslovenského futbalového zväzu (ZsFZ)     
 4. Výber Medopčinska nogometna zveza Ljubľjana (MNZLj)     
 5. Výber Futbalskeho saveza Beograda (FSB)       

6. Výber Györ – Moson - Sopron Labdarúgó Szövetsé (GMSLSZ)

Ubytovanie a stravovanie tímov počas turnaja: 
  Stravovanie pre družstvá zabezpečuje a hradí organizátor podujatia.  

 Ubytovanie: Hotel Nivy, adresa: Liščie nivy, 442/3, 821 08 Bratislava 

  Príchod ubytovaných družstiev :         

  V piatok 30.11.2018 medzi 17:00 – 18:00 hod., družstvá:    

    - Výber Medopčinska nogometna zveza Ljubľjana   

    - Výber Futbalskeho saveza Beograda       

Ostatné družstvá pricestujú v hrací deň turnaja (01.12.2018) do 9:00 hod.

Zdravotná služba a poistenie hráčov:  

Zdravotnú službu zabezpečuje organizátor turnaja. Poistenie hráčov si zabezpečujú 

jednotlivé zväzy samostatne na vlastné náklady. 

 

Ceny a rozhodcovia: 

  Každé družstvo bude odmenené pohárom za celkové umiestnenie, družstvá na 1 – 3. 

mieste obdržia aj medaily. Ocenení budú najlepší jednotlivci – brankár, hráč a strelec. 

 Rozhodcov na jednotlivé stretnutia deleguje KRaD BFZ. 
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B. TECHNICKÉ USTANOVENIA: 
1. Systém turnaja:   Každý s každým (každé družstvo odohrá 5 zápasov)  

2. Hrací čas:   1 x 20min.  

3. Striedanie:   Hokejovým spôsobom v priestore pred striedačkami družstiev. V 

    prípade vyššieho počtu hráčov na hracej ploche bude družstvo, 

    ktoré sa previnilo potrestané vylúčením hráča na 2 min.  

4. Veľkosť ihriaska:  20 x 40m 

5. Veľkosť bránok:  2 x 5m 

6. Veľkosť lopty:   č. 4 - futsal  

7. Predpis:     

• Brankár nemôže loptu prehodiť ani vykopnúť z ruky cez polovicu ihriska z 

bránkového územia. Pri tomto porušení rozohrá družstvo súpera NVK zo stredu 

ihriska.  

• Brankár môže rozohrať kop od bránky iba nohou, lopta ale nesmie prejsť cez 

polovicu ihriska bez dotyku hráča v poli resp. dotyku lopty o palubovku na vlastnej 

polovici. Pri tomto porušení rozohrá družstvo súpera NVK zo stredu ihriska.   

• Pri dotyku lopty o strop rozohrá družstvo súpera NVK zo stredu ihriska.   

• Auty sa kopú spoza postrannej čiary. Pri rozohrávaní autu nemôže hráč priamo 

 vystreliť na bránu súpera.   

• ŽK znamená vylúčenie hráča na 2 min.   

• ČK znamená vylúčenie na 2 min., vylúčený hráč nesmie už v stretnutí nastúpiť.   

• Za víťazstvo v riadnom hracom čase sú tri body, za víťazstvo na pokutové kopy dva 

body, prehru na pokutové kopy je jeden bod a za prehru v riadnom hracom čase 

družstvo nezíska žiaden bod do tabuľky. V prípade, že budú mať tímy po odohraní 

všetkých stretnutí rovnaký počet bodov o konečnom umiestnení v tabuľke rozhodujú 

pomocné kritéria v zmysle SP SFZ čl. 18 a 19.   

8. Umiestnenie: Sú stanovené nasledovné kritéria : 

   1.  Vyšší počet bodov zo vzájomného stretnutia   

   2.  Vyšší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí   

   3.  Gólový rozdiel zo všetkých stretnutí   

   4.  Vyšší počet víťazstiev   

   5.  Vyšší počet nerozhodných výsledkov   

   Ak budú všetky pomocné kritéria rovnaké, rozhoduje žreb. ! 
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Technická porada:  

Porada sa uskutoční v deň turnaja o 9:20 hod. v salóniku Domu športu. Vedúci družstva 

predložia súpisku hráčov na oficiálnom tlačive, ktoré im zašle organizátor turnaja.  

Súpiska hráčov:  

Zaslať najneskôr do 28.11.2018! 

 Súpiska musí obsahovať:  

• Meno a priezvisko  

• Dátum narodenia  

• Klubovú príslušnosť  

• Číslo pasu 

• Číslo dresu, s ktorým hráč odohrá turnaj  

Program turnaja: 

zápas  Čas  Tím  Tím  Výsledok  

1 10:00 MNZLj FSB :  

2 10:25 ZsFZ JmkFS :  

3 10:50 BFZ GMSLSZ :  

11:15 Slávnostné otvorenie turnaja 

5 11:50 FSB ZsFZ :  

6 12:15 MNZLj BFZ :  

7 12:40 GMSLSZ JmkFS :  

8 13:05 BFZ FSB :  

9 13:30 ZsFZ GMSLSZ :  

10 13:55 MNZLj  JmkFS :  

11 14:20 FSB  GMSLSZ :  

12 14:45 JmkFS  BFZ :  

13 15:10 ZsFZ MNZLj :  

14 15:35 FSB JmkFS :  

15 16:00 MNZLj GMSLSZ :  

16 16:25 BFZ ZsFZ  :  

17:00 Slávnostné vyhodnotenie turnaja  
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B  BFZ  JmKFS  ZsFZ  GMSLSZ  MNZLj  FSB  Body  Skóre  Por.  

BFZ  F  !! !! !! !! !! !! !! !!

JmKFS  !! Z  !! !! !! !! !! !! !!

ZsFZ  !! !! -  !! !! !! !! !! !!

GMSLSZ  !! !! !! C  !! !! !! !! !!

MNZLj  !! !! !! !! U  !! !! !! !!

FSB  !! !! !! !! !! P  !! !! !!

 

 

 


