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HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ 

ROZHODCOV A DELEGÁTOV ZsFZ 
 

 

 

Pod záštitou predsedu ZsFZ a KR ZsFZ 

 

 

Všeobecné podmienky 

 

 

 Názov akcie :  

 

Halový futbalový turnaj rozhodcov a delegátov ZsFZ 2019 

 

 Usporiadateľ :  

 

ObFZ Trnava 

 

 Termín :  

 

12.01.2019 (sobota)  Mestská športová hala v Trnave  

     (Rybníková 576/15, 917 01 Trnava) 
Mapa: 

https://www.google.com/maps/place/Mestsk%C3%A1+%C5%A1portov%C3%A1+hala/@48.3826357,17.5868793,15z/data=!4m5!

3m4!1s0x0:0x5856b68b50262267!8m2!3d48.3826357!4d17.5868793 

 

       

 Organizačný výbor :  
    Tibor Santa - 0905 962 022 (kr@trnavaobfz.sk) 

          Jozef Šmidovič - 0905 384 655 

          Emanuel Cuninka- 0905 637 649 

 

 

 

      Hlásateľ, zapisovateľ, časomiera, obsadenie rozhodcov, občerstvenie pre 

      hráčov a pre VIP hostí zabezpečuje organizátor. 

 

 

 

 

 



 2

 

Účastníci turnaja: 

     Skupina A   
          1. ObFZ Galanta  

      2. ObFZ Senica 

      3. ObFZ Trnava  

4. ObFZ Topoľčany 

5. ObFZ Komárno 

 

           Skupina B 

1. ObFZ Nové Zámky  

           2. ObFZ Nitra   

             3. ObFZ Trenčín 

4. ObFZ Považská Bystrica  

5. ObFZ Prievidza 

             

              

Zraz účastníkov je podľa dodaného rozpisu zápasov minimálne  

30 min. pred svojím prvým stretnutím v skupine. 

 

Počet hráčov:  

max. 12 

 

Štart hráčov: 

Hráči (R a DZ), ktorí zaznamenali štart (nástup na stretnutie, ako hráči) v 

kalendárnom roku 2018 za kluby riadenými  (Slovenským futbalovým 

zväzom a Regionálnymi futbalovými zväzmi) - nemôţu štartovať na 

turnaji rozhodcov a delegátov ZsFZ.  

 

Hráči (R a DZ), ktorí zaznamenali štart (nástup na stretnutie, ako hráči) 

v kalendárnom roku 2018 za kluby riadenými  (Oblastnými futbalovými 

zväzmi) - môţu štartovať na turnaji rozhodcov a delegátov ZsFZ.  

 

Štartovné:  

     60 eur uhradené do 9.1.2019 na účet ObFZ Trnava 

     (IBAN - SK54 0900 0000 0000 4828 0005) 

 

 

Technické ustanovenia turnaja 

 

Pravidlá:  

   Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu SFZ a týchto  

   propozícií. Spresnenie na porade pred začiatkom turnaja. 
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Hrací systém :  

   Hrá sa systémom každý s každým  v skupinách A, B.  

   Postupujú prvé dve družstvá zo skupín: A1 – B2, A2 – B1.                 

                              Porazené družstvá o 3. miesto, víťazi, finále. 

Hrací čas:  
   1 x 15 minút, finále 2 x 10 min. 

 

Hodnotenie :  
   víťazstvo  -  3 body 

   remíza  -  1 bod 

   prehra  -  0 bodov 

 

O konečnom poradí rozhoduje : 

- počet bodov 

- vzájomný zápas (mini tabuľka) 

- gólový rozdiel 

- väčší počet strelených gólov 

- rozstrel z PK 

Počet hráčov:  

 5  (4 hráči v poli + 1 brankár) 

 

Hracia plocha:   
 Od bránkových čiar a po mantinel, bránky sú veľkosti 5 x 2  metre. 

 (Odraz od mantinelu dovolený, Ak lopta prejde celým objemom za  

mantinel zahráva sa „vhadzovanie“ - PVK z miesta z postrannej čiary 

najbližšie k miestu opustenia hracej plochy). 

 

Doplňujúce pravidlá:  
Všetky voľne kopy budú zahrávané ako PVK. 

Pravidlo 5 sekúnd pri nadväzovaní na hru: 

brankárom - porušenie pravidla kop z rohu,  

zahrávanie PVK, kopu z rohu, „vhadzovania“ - porušenie pravidla PVK v 

prospech súpera.  

Dotyk lopty so stropom - PVK zo stredovej čiary HP.  

Hra brankára „malá domov“ – porušenie pravidla PK.  

Striedanie hráčov len z vymedzených priestorov striedačiek hokejovým 

spôsobom - porušenie pravidla – PVK,  ŢK. 

Hranie lopty tzv. „kĺzačkou“ hráčom, brankárom v súboji o loptu je 

zakázané, /netýka brankára vo vlastnom PÚ/  - porušenie pravidla – PVK, ŢK. 

Drţanie sa oboma rukami mantinelu je porušenie pravidla - PVK v prospech 

súpera. 
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Hra brankára:  

 

1.) brankár rozohráva loptu rukou (či je lopta v hre, alebo sa nadväzuje na 

hru)  lopta sa musí dotknúť vlastnej polovice HP, alebo si ju preberie 

hráč na vlastnej polovici HP. Pri porušení R nariaďuje PVK zo stredu HP 

proti družstvu, ktorého brankár porušil pravidlo.  

 

2.) brankár hrá nohou (či je lopta v hre, alebo sa nadväzuje na hru) môže 

hrať ako hráč -   nemusí dotknúť vlastnej polovice HP.   

 

Lopta: 

na hru bude použitá lopta s tlmeným odskokom 

 

Lopta je v hre : 

 

Položením lopty brankárom na HP je lopta v hre ( ak súper odoberie 

loptu brankárovi po položení lopty na HP a dosiahne gól – 

gól platí). 

 

Športová výstroj:  

  každá výprava si prinesie jednotné súpravy dresov . Každý hráč 

  hrá na vlastnú zodpovednosť. Brankár musí mať rozdielnu farbu 

  dresov od hráčov. V prípade rovnakej farby dresov, pôvodné dresy 

  si ponechá družstvo, ktoré bolo vylosované ako domáce.  

 

Vylúčenie hráčov:  
  ŢK – 1 min., ČK – 2 min. a tento hráč nesmie nastúpiť do konca 

  zápasu. Jeho ďalší štart bude riešiť organizátor turnaja.  Pri 

  viacerých vylúčeniach však musia zostať na hracej ploche vždy 3 

  hráči v poli + brankár. 

Súpisky:  
  Vedúci družstva odovzdá pred prvým stretnutím pri stolíku  

  časomiery.  Súpiska musí obsahovať: meno a priezvisko hráča, 

  číslo dresu a vedúci družstva. 

Protest môže podať  zodpovedný vedúci 5 min. po skončení 

 stretnutia. Vklad 20 ,- € 

Ceny :                    

  Prvé tri družstvá dostávajú pohár. 

                    Vyhodnotení a ocenení budú aj najlepší hráč, najlepší strelec   

  a najlepší brankár turnaja.  
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Rozpis stretnutí 
 

 

8:30 - 8:45 Trnava - Galanta 

8:48 - 9:03 Nitra - Trenčín 

9:06 - 9:21 Senica - Topoľčany 

9:24 - 9:39 N. Zámky - P. Bystrica 

9:42 - 9:57 Komárno - Trnava 

10:00 - 10:15 Nitra - Prievidza 

10:18 - 10:33 Galanta - Senica 

10:36 - 10:51 Trenčín - N. Zámky 

10:54 - 11:09 Topoľčany - Komárno 

11:12 - 11:27 Prievidza - P. Bystrica 

11:30 - 11:45 OTVORENIE   TURNAJA 

11:48 - 12:03 Trnava - Senica 

12:06 - 12:21 P. Bystrica - Nitra 

12:24   12:39 Galanta - Topoľčany 

12:42 - 12:57 Prievidza - Trenčín 

13:00 - 13:15 Senica - Komárno 

13:18 - 13:33 N. Zámky - Nitra 

13:36 - 13:51 Topoľčany - Trnava 

13:54 - 14:09 P. Bystrica - Trenčín 

14:12 - 14:27 Komárno - Galanta 

14:30 - 14:45 N. Zámky - Prievidza 

 
0 

                                   SEMIFINÁLE 

   
 

     15:05 - 15:20 A1 - B2 

15:25 - 15:40 A2 - B1 

                                       O 3. MIESTO 

   
 

     15:55 - 16:10   -   

      
 

                                          FINÁLE 

   
 

     16:15 - 16:35   -   

      

       


