
 
 

 

ŠPORTOVÁ MLÁDEŢ CUP 2014 

02.02.2014 (nedeľa) 

 
 

PROPOZÍCIE  

Futbalový turnaj pre hráčov narodených po 01.01.2002 

 

ŠPORTOVÁ HALA SLOVNAFT 

Vlčie hrdlo 50, 821 07 BRATISLAVA 

 

Organizátori turnaja: 

Športová mládež o.z.     MAMNET s.r.o. (prevádzkovateľ stránky) 

Slovenská 2602/7    www.futbalovekluby.sk 

069 01 Snina      internetová stránka zameraná na futbal 

 

Kontaktné osoby: 

Mgr. Michal Juško  +421917 560 996  

Mgr. Juraj Sabol  +421915 894 244   

e-mail: sportovamladez@gmail.com 

http://www.futbalovekluby.sk/
mailto:sportovamladez@gmail.com


                                      Propozície  

                        Športová mládeţ CUP 2014 

 

Základné informácie turnaja: 

Termín:  02.02.2014 

Štartovné:  60 eur / družstvo 

Čas trvania:  8,00 – 14,00 (od 7,30 - 8,00 technická porada vedúcich a trénerov 

družstiev) 

Kategória:  U-12 - hráči narodení po 1.1.2002 

Počet druţstiev:  max. 8 družstiev  

Celkový počet hráčov v druţstve: 10 + 2 tréneri   

Hrací čas:  1 x 15 minút  

Povrch ihriska: športová hala, palubovka 

Hracia plocha: ohraničená čiarami, hádzanárske brány  

Občerstvenie: zabezpečí usporiadateľ turnaja (bagety, minerálna voda) 

Rozhodcovia:  zabezpečí usporiadateľ turnaja 

 

Je potrebné dodrţiavať dĺţku prestávok medzi zápasmi, ktorá je stanovená na 

maximálne 2 minúty 

 

 

HRACÍ SYSTÉM TURNAJA: 
 

Turnaj sa hrá systémom: zápasy v skupinách a o umiestenie v celkovej tabuľke   

Počet hráčov:   4+1, striedanie hokejovým spôsobom  

Bodovanie zápasov:   víťazstvo 3 body 

remíza  1 bod 

prehra  0 bodov 

 

 

V celkovej tabuľke pri rovnosti bodov rozhoduje:    

1. lepší vzájomný zápas, 

2. rozdiel strelených a obdŕžaných gólov, 

3. väčší počet strelených gólov, 

4. žreb, 

5. pri rovnosti bodov dvoch a viacerých družstiev rozhodne minitabuľka vzájomných 

zápasov (pri rovnakej minitabuľke pokračujú hodnotenia celkovej tabuľky – rozdiel 

strelených a obdŕžaných gólov, väčší počet strelených gólov, žreb). 

 

 

 



 

                                    PRAVIDLÁ 

 

 

 
Pravidlá:  

Striedanie hráčov je ľubovoľné, aj v neprerušovanej hre. Bránkoviskom je 

hádzanárske bránkovisko. Brankár môže loptu chytať do rúk iba v bránkovisku a loptu 

rozohráva do 5 sekúnd. Ak brankár nerozohrá loptu do 5 sekúnd, rozhodca nariadi proti jeho 

družstvu kop z rohu. Ak brankár položí loptu na zem je táto automaticky v hre a súper môže 

dosiahnuť gól / brankár nemôže takúto loptu zobrať späť do rúk – inak je to nepriamy voľný 

kop /. 

Roh sa kope, ak lopta ide za bránkovú čiaru po dotyku brániaceho hráča ako aj 

brankára.  

Brankár môže loptu rozohrať iba na vlastnej polovici, nemôže loptu vykopávať ani 

vyhadzovať na súperovu polovicu.  

Malá domov sa nesmie chytiť do rúk. Po chytení malej domov do rúk nasleduje 

priamy kop z čiary bránkoviska. 

 

Rozohrávanie lopty po opustení hracej plochy :  
- auty sa na oboch stranách rozohrávajú nohou, 

- rohy sa kopú   (po dotyku lopty stropu haly kope súper zo stredu ihriska priamy kop) 

 

Tresty: 

- ţltá karta- vylúčenie na 2min.,(ak oslabené mužstvo inkasuje gól, potrestaný hráč sa       

-                    sa vráti do hry. To neplatí ak vylúčenie bolo vzájomné  )  

- červená karta – hráč je vylúčený do konca zápasu,(mužstvo hrá oslabené celé 2min.                             

                                        nezávisle od inkasovaného gólu),po uplynutí trestu nastúpi iný hráč 

       -    penalta -   kope sa zo 7 m 

       -    sklz v súboji o loptu – faul 

 

Minimálny počet hráčov v hre je 3+1,t.j. v prípade, ak sú vylúčení viacerí hráči mužstva 

bude platiť kritérium odloženia trestu, čo v praxi znamená, že následný uložený trest začne 

plynúť až v okamžiku návratu do hry predchádzajúceho vylúčeného hráča.     

 

 

 

Účastníci turnaja štartujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné 

individuálne poistenie. 
 

 

 



             ROZPIS ZÁPASOV TURNAJA 

 

 

  

Skupina A       Skupina B 
ŠK SLOVAN Bratislava     FC Petržalka 1898 

FK Inter Bratislava     ŠK SFM Senec   

FC ViOn Zlaté Moravce      FK Spartak Vráble 

FC ŠKP Dúbravka      MFK Dubnica nad Váhom 
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ČAS ZÁPAS VÝSLEDOK 

1. 08,00 - 08,15 INTER BRATISLAVA  ŠKP DÚBRAVKA  

2. 08,17 - 08,32 FC PETRŢALKA 1898  SFM SENEC  

3. 08,34 - 08,49 ŠK SLOVAN BRATISLAVA  VION ZLATÉ MORAVCE  

4. 08,51 - 09,06 VRÁBLE  DUBNICA  

5. 09,08 - 09,23 INTER BRATISLAVA  VION ZLATÉ MORAVCE  

6. 09,25 - 09,40 FC PETRŢALKA 1898  VRÁBLE  

7. 09,42 - 09,57 ŠK SLOVAN BRATISLAVA  ŠKP DÚBRAVKA  

8. 09,59 - 10,14 SFM SENEC  DUBNICA  

9. 10,16 - 10,31 INTER BRATISLAVA  ŠK SLOVAN BRATISLAVA  

10. 10,33 - 10,48 FC PETRŢALKA 1898  DUBNICA  

11. 10,50 - 11,05 ŠKP DÚBRAVKA  VION ZLATÉ MORAVCE  

12. 11,07 - 11,22 SFM SENEC  VRÁBLE  

13. 11,24 - 11,39 A4  B3  

14. 11,41 - 11,56 B4  A3  

15. 11,58 - 12,13 A1  B2  

16. 12,15 - 12,30 B1  A2  

17. 12,32 - 12,47 ZÁPAS O 7.-8.  MIESTO  

18. 12,49 - 13,04 ZÁPAS O 5.-6. MIESTO  

19. 13,06 - 13,21 ZÁPAS O 3. MIESTO  

20. 13,23 - 13,38 FINÁLE  

21. 13,40 - 13,55 VYHODNOTENIE TURNAJA  



 
 

ŠPORTOVÁ MLÁDEŢ CUP 2014 

ŠPORTOVÁ HALA SLOVNAFT, Vlčie hrdlo 50, 821 07 BRATISLAVA 

 

02.02.2014 

(nedeľa) 

 

 

č. Meno 
Dátum 

narodenia 

Strelené góly 

1.zápas 2.zápas 3.zápas 4.zápas 5.zápas Celkom 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Tréner: _____________________________________________ kontakt: ________________ 

Vedúci mužstva / asistent trénera: ________________________ kontakt: ________________ 

 



ŠPORTOVÁ MLÁDEŢ CUP 2014 

ĎAKUJE ZA PODPORU 

 

 

VICTORY SPORT s.r.o., disponujúca najväčšou výrobnou a obchodnou 

sieťou športových ocenení na Slovensku a v Čechách s dlhoročnými skúsenosťami, 

Vám ponúka kvalitné športové ceny, ktoré môžete použiť k rôznym príležitostiam, 

výročiam a životným jubileám. 

 

Plastic People -  Spoločnosť Plastic People síce 

nemá v predmete podnikania športovú činnosť, avšak   

myšlienka podporiť futbalový turnaj mladých športovcov  sa 

im  zapáčila.   

 

 

 To Je Fotbal - SPOLEČENSKÁ HRA PRO DVA HRÁČE A 

FOTBALOVÉ TRENÉRY - Unikátní zkloubení fotbalových 

pravidel a herní strategie – simulace skutečného fotbalového zápasu. 

Dvě kompletní 11ky plus náhradníci na střídání – celkem 32 figurek. 

V první edici derby Česko - Slovensko ve spolupráci s fotbalovými svazy 

ČR a SR. Atraktivní design s fotbalovou atmosférou – hra „TO JE FOTBAL“ 

není jen strategická hra, ale i vhodný stylový doplněk do pokoje každého fanouška 

fotbalu. 

 

  Ján Mucha ml. – reprezentačný brankár Slovenskej futbalovej reprezentácie - Ján 

Mucha podporil aj tento projekt. S podporou projektov zameraných na mládež nás 

podporuje už od 1.10.2010.   

 

 

 

V neposlednom rade aj internetovej stránke 

www.futbalovekluby.sk, ktorá nám vytvára priestor na 

realizovanie našich projektov. 

 

http://www.futbalovekluby.sk/

