PROPOZÍCIE
PLASTIC PEOPLE CUP 2015
Športová hala SLOVNAFT, Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava
Organizátor turnaja:
Športová mládež o.z.
Slovenská 2602/7
069 01 Snina

Kontaktná osoba:
Mgr. Michal Juško
mobil: +421 908 566 661
e-mail: sportovamladez@gmail.com

Základné informácie turnaja:
Termín:

19.12.2015 - sobota

Čas trvania:

8,00 - 16,00 (7,45 - 8,00 technická porada trénerov)

Kategória:

U-12 (hráči narodení 01.01.2004 a mladší)

Hrací systém:

4+1

Hrací čas:

15 minút

Počet druţstiev:

10 družstiev

Povrch ihriska:

športová hala, palubovka

Hracia plocha:

ohraničená čiarami, hádzanárske brány

Občerstvenie:

zabezpečí usporiadateľ turnaja

Rozhodcovia:

zabezpečí usporiadateľ turnaja

Technická porada trénerov sa uskutoční v priestoroch športovej haly. Dvere do
miestnosti sa nachádzajú na konci chodby na druhom poschodí pri vstupe do hľadiska.

Štartovné na turnaj pre 1 druţstvo: 70 eur.

Účastníci turnaja štartujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné individuálne
poistenie. Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúci klub.

ROZPIS ZÁPASOV
SKUPINA A
MFK Snina zelení
FC ŠTK 1914 Šamorín
FKM Nové Zámky
FŠ Róberta Hanka bieli
MŠK Púchov
číslo
zápasu

SKUPINA B
MFK Snina bieli
ŠK Senec
PFK Piešťany
MFK Dubnica
FŠ Róberta Hanka modrí

DOMÁCI

HOSTIA

VÝSLEDOK

1

8:00

8:15

FC ŠTK 1914 Šamorín

FKM Nové Zámky

:

2

8:17

8:32

FŠ Róberta Hanka modrí

ŠK Senec

:

3

8:34

8:49

MFK Snina zelení

MŠK Púchov

:

4

8:51

9:06

MFK Snina bieli

PFK Piešťany

:

5

9:08

9:23

FC ŠTK 1914 Šamorín

FŠ Róberta Hanka bieli

:

6

9:25

9:40

MFK Dubnica

FŠ Róberta Hanka modrí

:

7

9:42

9:57

MFK Snina zelení

FKM Nové Zámky

:

8

9:59 10:14

ŠK Senec

PFK Piešťany

:

9

10:16 10:31

FŠ Róberta Hanka bieli

MŠK Púchov

:

10

10:33 10:48

MFK Snina bieli

MFK Dubnica

:

11

10:50 11:05

FC ŠTK 1914 Šamorín

MFK Snina zelení

:

12

11:07 11:22

FŠ Róberta Hanka modrí

PFK Piešťany

:

13

11:24 11:39

FKM Nové Zámky

MŠK Púchov

:

14

11:41 11:56

MFK Snina bieli

ŠK Senec

:

15

11:58 12:13

MFK Snina zelení

FŠ Róberta Hanka bieli

:

16

12:15 12:30

PFK Piešťany

MFK Dubnica

:

17

12:32 12:47

FC ŠTK 1914 Šamorín

MŠK Púchov

:

18

12:49 13:04

FŠ Róberta Hanka modrí

MFK Snina bieli

:

19

13:06 13:21

FŠ Róberta Hanka bieli

FKM Nové Zámky

:

20

13:23 13:38

ŠK Senec

MFK Dubnica

:

21

13:40 13:55

zápas o 9. - 10. miesto (A5 -B5)

:

22

13:57 14:12

Semifinále (A1 -B2)

:

23

14:14 14:29

zápas o 8. - 7. miesto (A4 -B4)

:

24

14:31 14:46

Semifinále (A2 -B1)

:

25

14:48 15:03

zápas o 6. - 5. miesto (A3 -B3)

:

26

15:05 15:20

zápas o 3. miesto

:

27

15:22 15:37

FINÁLE

:

28

15:45

Vyhodnotenie turnaja

:

HRACÍ SYSTÉM TURNAJA:
Turnaj sa hrá systémom:
Počet hráčov:
Bodovanie zápasov:

zápasy v skupinách a o umiestenie v celkovej tabuľke
4+1, striedanie hokejovým spôsobom
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. pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhodne minitabuľka vzájomných zápasov (pri
rovnakej minitabuľke pokračujú hodnotenia celkovej tabuľky – rozdiel strelených a
obdŕžaných gólov, väčší počet strelených gólov, žreb).
5. žreb.
PRAVIDLÁ
Pravidlá:
Striedanie hráčov je ľubovoľné, aj v neprerušovanej hre. Bránkovisko je označené.
 Brankár môže loptu chytať do rúk iba v bránkovisku a loptu rozohráva do 10 sekúnd.
 Ak brankár nerozohrá loptu do 10 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 nasleduje nepriamy voľný kop.
 Brankár môže loptu rozohrať iba na vlastnej polovici, nemôže loptu vykopávať ani
vyhadzovať na súperovu polovicu, inak nasleduje nepriamy voľný kop z polovice ihriska.
 Gól z autu neplatí.
Malá domov sa nesmie chytiť do rúk. Po chytení malej domov do rúk nasleduje nepriamy
voľný kop z čiary bránkoviska. Múr od bránke je 5 metrov.
Roh sa kope, ak lopta ide za bránkovú čiaru po dotyku brániaceho hráča ako aj brankára.
Rozohrávanie lopty po opustení hracej plochy:
 rohy sa kopú (po dotyku lopty stropu haly kope súper zo stredu ihriska nepriamy voľný
kop).
 auty sa rozohrávajú nohou.
 všetky kopy sa rozohrávajú do 10 sekúnd.
Tresty:
 žltá karta- vylúčenie na 2 min., (ak oslabené mužstvo inkasuje gól, potrestaný hráč sa vráti
do hry. To neplatí, ak vylúčenie bolo vzájomné).
 červená karta – hráč je vylúčený do konca zápasu, (mužstvo hrá oslabené celé 2 min.
nezávisle od inkasovaného gólu), po uplynutí trestu nastúpi iný hráč.
 penalta - kope sa zo 7 m.
 sklz v súboji o loptu – faul – po faule nasleduje priamy voľný kop.
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.

PARKOVANIE
Pred športovou halou SLOVANFT, Vlčie Hrdlo 50, 821 07 BRATISLAVA
Prosím dodrţujte pravidla cestnej premávky a parkujte na vyhradených
miestach.

OZ ŠPORTOVÁ MLÁDEŢ ĎAKUJE ZA PODPORU

Pure Water - Pitný režim uznáva každý a nerešpektuje ho
takmer nikto. Jeho dodržiavanie je dôležité bez ohľadu na pohlavie
či vek. Voda je pre náš organizmus nesmierne dôležitá, už aj pre
samotný fakt, že tvorí až dve tretiny ľudského tela. Prispieva k
tomu, ako sa cítime, má vplyv na celkovú hydratáciu, a pomáha
predchádzať mnohým ochoreniam.

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.

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.

Spoločnosť Plastic People, s.r.o. začala podnikať v
oblasti odpadového hospodárstva v roku 2005.

Obchod futbalových potrieb www.futbal-shop.sk vznikol 1.
10. 2014. Hlavnou filozofiou predaja, je priniesť futbalistom, či už amatérom, alebo
profesionálom futbalové potreby, ktoré pri svojom najobľúbenejšom športe potrebujú. Ideou
obchodu je prinášať zákazníkom futbalové potreby s najlepšou cenou na trhu.

