
 

 

 

 

TURNAJ  REGIONÁLNYCH  VÝBEROV 
WU14  (r. 2006) 

 
 

14.- 16.10. 2019 
Dunajská Lužná, NTC Senec 

 
 

ROZPIS A ORGANIZAČNÉ POKYNY 
TURNAJ REGIÓNOV WU14 

 

 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 
 

USPORIADATEĽ SFZ – úsek mládeže a koncepcie rozvoja futbalu a ženského futbalu 
Organizačný výbor: Miriama Matulová, Natália Látal-Mackovičová, 
Vladimír Lupták, Cyril Janoško, Rudolf Škrobák 

TERMÍN 14.-16.10.2019 

MIESTO OFK Dunajská Lužná, NTC Senec  

VEKOVÁ KATEGÓRIA Hráčky narodené len v roku 2006 

ÚČASTNÍCI Regionálne výbery dievčat BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ 

UBYTOVANIE Hotel Senec (Senec):  BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ 

POČET – VÝPRAVA 22 osôb = 18 hráčok, 4 osoby realizačný tím + 2 x vodič autobusu 
(VsFZ a SsFZ) 

PRÍCHOD VÝPRAV BFZ a ZsFZ– pondelok 14.10. 2019 do 12:30 – Dunajská Lužná 
SsFZ a VsFZ – pondelok 14.10. 2019 do 14:00 – Dunajská Lužná 

STRAVOVANIE Začína 14.10.2019 večerou o 17:30 (pre BFZ a ZsFZ), 18:30 (pre VsFZ 
a SsFZ) v mieste ubytovania (Hotel Senec) a končí 16.10.2019 obedom 
pre všetky družstvá v hoteli Senec + balíčkom na cestu pre výbery 
ZsFZ, VsFZ a SsFZ 

FINANČNÉ NÁKLADY Hradí SFZ  

ZDRAV. ZABEZPEČ. Počas turnaja bude k dispozícii lekár, zdravotník – zabezpečuje SFZ 

ROZHODCOVIA Deleguje Komisia rozhodcov BFZ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TECHNICKÉ USTANOVENIA: 
 

PODMIENKA ŠTARTU 1 x súpiska výberu na oficiálnom tlačive potvrdená štatutárnym zástupcom 
RFZ (odovzdať org. výboru SFZ pred turnajom).  
1x kópiu súpisky zaslať vopred na e-mail miriama.matulova@futbalsfz.sk – 
SFZ, do 7.10.2019. 
1 x podpísaná prezenčná listina (odovzdať org. Výboru SFZ pred turnajom) 

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

PREDPIS Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok futbalu, Propozície. 
Štandardná veľkosť futbalového ihriska, 11 na 11. 
Každá nominovaná hráčka musí odohrať počas RT minimálne 60 minút 

a najmenej 1x nastúpiť v základnej zostave! 

HRACÍ ČAS 2 x 30 minút s 15 minútovou prestávkou 

STRIEDANIE V stretnutí môže družstvo striedať 7 hráčok. V 2. polčase môže družstvo 
striedať v max. 3 prerušeniach hry.  

TRESTY Hráčka, ktorá dostane počas turnaja 2 žlté karty , alebo bola vylúčená, 
nesmie nastúpiť v najbližšom stretnutí turnaja. 

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

HRACÍ SYSTÉM Preferované rozostavenie hráčok 4-3-3 na základe porady TU SFZ 
a reprezentačných trénerov.  
Každý s každým podľa vyžrebovania.  
Po každom zápase sa kopú kopy zo značky PK v počte 5 – pomocné 
body. 
O konečnom poradí na turnaji rozhodujú nasledovné kritériá (podľa Rozpisu 
RS SFZ 2019/20): 
- väčší počet bodov získaných bodov zo všetkých stretnutí 
- väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí 
- 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 alebo až do rozhodnutia – pomocné 
body 

TECHNICKÉ PORADY TP sa uskutoční v pondelok 14.10.2019, čas bude upresnený – zúčastnia 
sa regionálni koordinátori ŽF, regionálni tréneri a zástupcovia SFZ. Porada sa 
uskutoční v hoteli Senec. 

INFORMÁCIE Vedúci družstiev odovzdajú určeným zástupcom SFZ 30 minút pred stretnutím 
vyplnený zápis o stretnutí s označením základnej zostavy spolu so schémou 
základného rozostavenia družstva. 
Vedúci družstiev na striedanie používajú osobitné karty, ktoré obdržia pred 
zápasom. Tie pred striedaním hráčok vypíšu (čísla hráčok na striedanie) a 
odovzdajú asistentovi rozhodcu. Po zápase je vedúci družstva povinný si s 
rozhodcom skontrolovať striedania. 
Počas turnaja môže rozhodca udeliť hráčke alebo trénerovi ZELENÚ KARTU 
FAIR PLAY za fair play správanie sa pred, počas alebo po zápase. 
 
Miriama Matulová, mobilný telefón  č. 0911 014 588, 
Cyril Janoško, mobilný telefón č. 0918 900 415 

 

HODNOTENIE: Cieľom turnaja regionálnych výberov hráčok  WU-14/2006 je výber 
                          najtalentovanejších hráčok pre reprezentáciu Slovenska WU15. 
   
- Vecnými cenami budú odmenené najlepšie jednotlivkyne : najlepšia brankárka, najlepšia 
defenzívna hráčka, najlepšia ofenzívna hráčka a najlepšia strelkyňa. 
- Všetky informácie, výsledky, fotky nájdete na – https://www.dajmespolugol.sk/regionalny-turnaj-

wu14-r-2006-oktober-2019 

 
Bratislava,  30.9.2019                                                              Miriama Matulová 
                                                                             Koordinátorka rozvoja ženského futbalu SFZ 

 

https://www.dajmespolugol.sk/regionalny-turnaj-wu14-r-2006-oktober-2019
https://www.dajmespolugol.sk/regionalny-turnaj-wu14-r-2006-oktober-2019


 

 
 

TURNAJ  REGIONÁLNYCH  VÝBEROV WU14   
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PROGRAM TURNAJA : 

 
Hrací čas 2 x 30 min s 15 - minútovou prestávkou 
 
 

PONDELOK  14.10.2019 – OFK Dunajská Lužná: 
 

13:30 hod.           1. zápas  ZsFZ – BFZ 
15:00 hod.           2. zápas         SsFZ – VsFZ 
 
 

 
UTOROK   15.10.2019 – NTC Senec : 
 

9:00 hod.    3. zápas SsFZ – BFZ     
10:30 hod.    4. zápas VsFZ – ZsFZ 
 
 
STREDA   16.10.2019 – NTC Senec : 
 

10:00 hod.    5. zápas BFZ – VsFZ    
11:30 hod.    6. zápas ZsFZ – SsFZ      
 
 
 
13:15 hod.   Vyhodnotenie turnaja, odovzdanie cien 
 
 
 

 


