
 

 

 

 

 

 

TURNAJ REGIONÁLNYCH VÝBEROV 
WU14  (r. 2008) 

 
 

26. - 28.04.2022 
NTC POPRAD 

 
 

ROZPIS A ORGANIZAČNÉ POKYNY 
TURNAJ REGIONÁLNYCH VÝBEROV WU14 

 

 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 
 

USPORIADATEĽ SFZ – úsek mládeže a koncepcie rozvoja futbalu a ženského futbalu 
Organizačný výbor: Lucia Haršanyová 0903 572 107, Miriama 
Bočková, Rudolf Škrobák, Cyril Janoško  

TERMÍN 26. - 28.04.2022 

MIESTO Poprad (NTC Poprad) v prípade nepriaznivého počasia UT Poprad - 
Stráže  

VEKOVÁ KATEGÓRIA Hráčky narodené len v roku 2008 

ÚČASTNÍCI Regionálne výbery dievčat BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ 

UBYTOVANIE Hotel Satel (Mnoheľova 826/5) : BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ 

POČET – VÝPRAVA 22 osôb = 18 hráčok, 4 osoby realizačný tím + 1 x vodič 
autobusu 

PRÍCHOD VÝPRAV SsFZ a VSFZ - Utorok 26.04.2022 do 12:00 - NTC Poprad 
ZsFZ a BFZ - Utorok 26.04.2022 do 14:00 - NTC Poprad 

STRAVOVANIE Začína 26.04.2022 večerou v mieste ubytovania a končí 28.04.2022 
obedom pre všetky regióny na štadióne NTC Poprad + balíčkom 
na cestu pre výbery ZsFZ a BFZ 

FINANČNÉ NÁKLADY Hradí SFZ  
ZDRAV. ZABEZPEČ. Počas zápasov bude k dispozícii lekár/zdravotník – zabezpečuje 

SFZ 
ROZHODCOVIA Deleguje Komisia rozhodcov SFZ 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
TECHNICKÉ USTANOVENIA: 
 

PODMIENKA 
ŠTARTU 

1 x súpiska výberu na oficiálnom tlačive potvrdená štatutárnym 
zástupcom RFZ (odovzdať OV SFZ pred turnajom).  
1x kópiu súpisky zaslať vopred na e-mail 
lucia.harsanyova@futbalsfz.sk – SFZ, do 21.04.2022. 
1 x podpísaná prezenčná listina (odovzdať OV 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 SFZ, propozície. 
Štandardná veľkosť futbalového ihriska, 11 proti 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 ČK po hrubom nešportovom správaní 
(posúdenie rozhodcov + OV) nesmie nastúpiť v najbližšom 
stretnutí. 

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 kritéria (podľa 
rozpisu RS SFZ 2021/2022): 

- Väčší počet bodov získaných 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 utorok 26.04.2022, čas a miesto konania bude 
upresnené - zúčastnia sa regionálni koordinátori ŽF, regionálni tréneri, 
reprezentačný tréner WU15 a zástupcovia SFZ. 

INFORMÁCIE Vedúci družstiev odovzdajú prítomným zástupcom SFZ 30 minút pred 
stretnutím vyplnený zápis o stretnutí s označením základnej zostavy 
spolu so schémou základného rozostavenia družstva.  
Vedúci družstiev sú zodpovední za kartičky na striedanie hráčok počas 
zápasov.  
Regionálny tréneri, koordinátori, zástupcovia SFZ a reprezentačný 
tréner budú po každom zápas vypisovať hárky s najlepšom hráčkou 
a brankárkou zápasu. Po odohratí turnaja sa hárky sčítajú 
a vyhodnotia.  
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
  TURNAJ  REGIONÁLNYCH  VÝBEROV WU14   

(r. 2008) 

 

 

 

 
 
 
PROGRAM TURNAJA: 

 
Hrací čas 2 x 30 min s 15 - minútovou prestávkou 
 
 

UTOROK  26.04.2022 – NTC Poprad: 
 

13:30 hod.           1. zápas  SsFZ – VsFZ 
15:30 hod.           2. zápas          ZsFZ – BFZ 
 
 
STREDA 27.04. 2022 – NTC Poprad: 
 

10:00 hod.    3. zápas VsFZ – ZsFZ     
12:00 hod.    4. zápas BFZ – SsFZ 
 
 
ŠTVRTOK 28.04. 2022 – NTC Poprad: 
 
10:00 hod.    5. zápas ZsFZ – SsFZ     
12:00 hod.    6. zápas BFZ – VsFZ 
 
 

13:30 hod.   Vyhodnotenie turnaja, odovzdanie cien 

 

 

 
Cieľom turnaja regionálnych výberov hráčok WU14/ročník 2008 je výber najtalentovanejších 
hráčok pre reprezentáciu Slovenska WU15. 
 
 
Vecnými cenami budú odmenené najlepšie jednotlivkyne: najlepšia brankárka, najlepšia 
hráčka a najlepšia strelkyňa.   
 

 
Bratislava,  14.04.2022                                                              Lucia Haršanyová 
                                                                                       Koordinátorka ženského futbalu SFZ 


