
             

Slovenská liga 2020 v plážovom futbale 

(propozície) 

Kategória 

● open (dospelí), štart hráčov mladších ako 18 rokov podľa podmienok platných 

pre súťaže SFZ 

 

Termínová listina 

Dátum Fáza Miesto ** Uzávierka pre 

prihlásenie 

27.6.2020 

(sobota) 

I.turnaj základnej 

časti * 

Hlohovec 

(kúpalisko)  

piatok 26.6. 

4.7.2020 

(sobota) 

II.turnaj základnej 

časti * 

Senec 

(jazerá - Juh) 

piatok 3.7. 

8.8.2020 

(sobota) 

Finálový turnaj Hlohovec 

(kúpalisko) 

piatok 3.7. 

(iba družstvá, ktoré sa 

zúčastnili oboch turnajov 

základnej časti a so 

súhlasom Ligovej rady***) 

 

* turnaja sa môžu zúčastniť aj tímy, ktoré nie sú účastníkom Ligy  

** miesto môže byť zmenené - so súhlasom Ligovej rady *** 

*** Ligová rada - vedúci družstiev prihlásených do Ligy + zástupca Beach Soccer 

Slovakia. 

 



Pravidlá 

● Pravidlá plážového futbalu (pdf - en / cz) 

● Špecifiká plážového futbalu: video 

● Štatút Majstrovstiev SR v plážovom futbale  

Počet hráčov 

● hrá sa 4+1 

● na súpiske max.15 hráčov (vrátane brankára / brankárov) 

● zúčastniť sa môže ktokoľvek = aj zahraničné tímy či hráči, avšak: tím, ktorý 

má na súpiske viac než 3+1 cudzincov (hráči+brankári), nemôže byť majstrom 

SR 2020 (titul získa prvý z tímov podľa konečného umiestnenia vo Finálovom 

turnaji, ktorý spĺňa túto podmienku) 

● aby družstvo mohlo nastúpiť na zápas, musia byť min.4 hráči 

 

Štartovné 

● 100€ / družstvo / turnaj resp. 300€ / družstvo / Liga,  

● štartovné treba poslať alebo vložiť na účet SK08 0900 0000 0050 7199 6290 

(Slovenská sporiteľňa) 

● do poznámky nezabudnite uviesť NÁZOV DRUŽSTVA a MENO PRIEZVISKO 

vedúceho družstva 

V štartovnom je vždy zahrnuté: 

● turnaj  

● pitný režim 

Účastníci Ligy (štartovné 300€) hrajú navyše o: 

● titul majstra SR 2020 v plážovom futbale 

● miestenku do Euro Winners Cup 2021 (“Liga majstrov” v plážovom futbale) 

 

Prihlasovanie 

Družstvo prihlasuje vedúci družstva: 

● mailom na futbal@saps.sk (treba uviesť: názov tímu a údaje o vedúcom 

družstva: meno, priezvisko, e-mail a mobilný telefón) 

● úhradou štartovného na účet organizátora najneskôr do uzávierky pre daný 

turnaj (prijatie platby) - viď Termínová listina v úvode Propozícií. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbeachsoccer.com%2Fpdfs%2Frules.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3mxEbxK1SN2IGbUukAFODgFvl2GNQMX8q9Y1hr8WDJ4AyFULxYAcP_aq8&h=AT3V12XcVdwJIa1miKrYRhI0EN4Zsnwy_LslH4h1q7r8zFHVbplLnWESWvQkH5mgG0dsmGIi862cUtVCUbW21HXrOsZ8TOD3x-xMBBepqAUxGHLl23W8vpxtoGksUH9QGw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbeachsoccer.com%2Fpdfs%2Frules.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3mxEbxK1SN2IGbUukAFODgFvl2GNQMX8q9Y1hr8WDJ4AyFULxYAcP_aq8&h=AT3V12XcVdwJIa1miKrYRhI0EN4Zsnwy_LslH4h1q7r8zFHVbplLnWESWvQkH5mgG0dsmGIi862cUtVCUbW21HXrOsZ8TOD3x-xMBBepqAUxGHLl23W8vpxtoGksUH9QGw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nbl.sk%2Fuploads%2Ffiles%2Fplazovy_futbal_pravidla-cesky-70-stran.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2PoSSp1YnewbidjamyKfR6ZUazt4trUkwgdAtAwVtR09Ch5E3Il96YoWQ&h=AT3KcH4fpdp2-oh5umFlEaUGiezZ3ia-Cr1kC9Hlyrb765wiyLqbW9otTZcrC2VhuluES09muvEPsw3cpfcTBvjVCZ2nG5zRcNq5safwsVgYdxDFRp50CsFtxlhWy6opmw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nbl.sk%2Fuploads%2Ffiles%2Fplazovy_futbal_pravidla-cesky-70-stran.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2PoSSp1YnewbidjamyKfR6ZUazt4trUkwgdAtAwVtR09Ch5E3Il96YoWQ&h=AT3KcH4fpdp2-oh5umFlEaUGiezZ3ia-Cr1kC9Hlyrb765wiyLqbW9otTZcrC2VhuluES09muvEPsw3cpfcTBvjVCZ2nG5zRcNq5safwsVgYdxDFRp50CsFtxlhWy6opmw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqhEDq0bPZWc%26fbclid%3DIwAR07xhFtBE2G8bIvehC6kVbtIxN85DlUWU9PnAdlCuNQ4w3i5HR8tZpAK04&h=AT309G73o082KECFiKCcUu12S-CxEkV0RybGEs-iC2BHdr-rdvzwwn_sXsmsBCognaPJ2zFoEZYzQYSJRl9rVnkf3lW4cKye7T7z3Qx1rAY6VMYPbIovlPTnRAavA1inEQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqhEDq0bPZWc%26fbclid%3DIwAR07xhFtBE2G8bIvehC6kVbtIxN85DlUWU9PnAdlCuNQ4w3i5HR8tZpAK04&h=AT309G73o082KECFiKCcUu12S-CxEkV0RybGEs-iC2BHdr-rdvzwwn_sXsmsBCognaPJ2zFoEZYzQYSJRl9rVnkf3lW4cKye7T7z3Qx1rAY6VMYPbIovlPTnRAavA1inEQ
https://docs.google.com/document/d/1xYL4ZWk7lDNOzxMK1uNfSuippPCjXNHd4pPto8lCniI/edit?usp=sharing
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqhEDq0bPZWc%26fbclid%3DIwAR07xhFtBE2G8bIvehC6kVbtIxN85DlUWU9PnAdlCuNQ4w3i5HR8tZpAK04&h=AT309G73o082KECFiKCcUu12S-CxEkV0RybGEs-iC2BHdr-rdvzwwn_sXsmsBCognaPJ2zFoEZYzQYSJRl9rVnkf3lW4cKye7T7z3Qx1rAY6VMYPbIovlPTnRAavA1inEQ


Súpiska 

● základná súpiska min.8 hráčov obratom po prihlásení (vedúci družstva obdrží 

tlačivo / inštrukcie) 

● súpiska celkovo max. 15 hráčov 

● účastníci Ligy: 

○ doplnenie súpisky je možné v dvoch termínoch: pred II.turnajom 

základnej časti o max. 7 hráčov a pred Finále o max. 3 hráčov (detaily 

po prihlásení do Ligy). Spolu po všetkých doplneniach môže mať 

súpiska max. 15 hráčov! 

 

Hrací model a rozpis zápasov 

● budú určené a oznámené podľa počtu prihlásených (min. 4 - max. 8 družstiev 

na 1 hrací deň) 

● Finálového turnaja sa zúčastnia len účastníci Ligy, nasadení podľa týchto 

kritérií: 

○ 1. súčet bodov za umiestnenie v turnajoch základnej časti 

(posledné miesto v turnaji = 1 bod, predposledné = 2 body … prvé 

miesto v turnaji = N bodov, kde N je počet všetkých účastníkov turnaja, 

vrátane mimoligových) 

○ 2. vzájomný zápas - ak použiteľné 

○ 3. percento získaných bodov zo všetkých možných. Príklad: hral 

si 4 zápasy = hral si o 12 bodov. Uhral si bodov 6, máš 50% (v 

tabuľkách niektorých napr. zámorských súťaží býva ".500"). Je pritom 

jedno, či si tých 6 bodov dosiahol za 2x víťazstvo á 3b., alebo 3x 

víťazstvo á 2b. Uhral si 9 bodov, máš ".750" (75%) atď.  

○ 4. žreb 

● Formát Finálového turnaja určí Ligová rada. Víťaz Finálového turnaja sa stane 

majstrom SR 2020 

Dresy 

● všetci hráči družstva by mali mať trenky a tričká (dresy, košele)  jednotnej 

farby 

● družstvá môžu použiť vlastné sady dresov 

● v prípade potreby (družstvo nemá dresy alebo obaja súperi sú podobnej farby) 

sa použijú rozlišovacie tričká (zabezpečí organizátor) 



Iné 

● Každý hráč musí byť členom SFZ. Členom Beach Soccer Slovakia (SAPŠ) 

zabezpečí registráciu Beach Soccer Slovakia. Osobám, ktoré nie sú členom ani 

SFZ ani SAPŠ, zabezpečí registráciu v SFZ manažér príslušného klubu 

● Štartovné sa považuje za členské v SAPŠ (Beach Soccer Slovakia) pre rok 

2020. 

 

Organizátor 

● Plážový futbal Slovensko (Beach Soccer Slovakia) 

● Podzámska 28, 949 01 Nitra 

● IČO 424265020004 

● Kontakt: futbal@saps.sk 

Ligová rada (k 22.6.2020): Marián Drahoš (BSC Praha), Róbert Hustý (BSC 

Hustý), Pavol Hrnčiar (Senecký KPF), Michal Ivan (Beach Soccer Slovakia). 

  

mailto:futbal@saps.sk

