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HHAALLOOVVÝÝ  FFUUTTBBAALLOOVVÝÝ  TTUURRNNAAJJ  

  

PRÍPRAVKA MIX 

 

 

Organizačné pokyny halového turnaja 
 
Zraz účastníkov:  11.01.2020 (sobota) do 10:30  hod. v ŠH Prievidzi 
Kategória:   2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a žiačky 2008 a 2007.  
Súpiska: Súpiska vyplnená strojom alebo paličkovým písmom čitateľne. 
 Počet hráčov 14 + tréner a vedúci družstva (celkove 16 osôb) 
Náklady:    Dopravu si zabezpečuje každý FK na vlastné náklady. 
Strava:    Zabezpečená pre 16  členov družstva.  
Občerstvenie: Minerálky pre hráčov  zabezpečí organizátor OblFZ Prievidza 
Obsadenie rozhodcov: Zabezpečuje KR a DZ OblFZ Prievidza 
ŠTK turnaja:    Jozef Kučera, Jozef Jakubík 
Časomiera a hlásateľ:  Zabezpečuje OblFZ Prievidza 
Zapisovateľ:     Zabezpečuje OblFZ Prievidza 
Stravovanie:   Ján Baláž 
Zdravotník:    Zabezpečuje OblFZ Prievidza  
 

Účastníci turnaja:  
 

1. TJ Priehrada Nitrianske Rudno 
2. OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 
3. FK Iskra Nováky 
4. TJ Magura Poruba 
5. MFK Baník Handlová 

 

Technické ustanovenia turnaja 
 

Pravidlá turnaja:  Hrá sa podľa pravidiel futbalu a propozícii tohto turnaja 
Hrací systém:   Každý s každým. Víťazom sa stane družstvo, ktoré získa najviac 

bodov. 
V prípade rovnakého počtu bodov rozhoduje: 
1. -vzájomný zápas, 2. - gólový rozdiel, 3. - väčší počet strelených gólov, pri 
rovnosti  1-2-3 sa kopú kopy z 9 m 

Hrací čas:   1x20 min. 
Hodnotenie:   Víťazstvo – 3 body, remíza – 1 bod, prehra – 0 bodov 
Počet hráčov:   1 + 4 ( brankár + 4 hráči v poli) 
Rozmer bránok:   Hádzanárske brány  
Hracia plocha:   Hracia plocha hádzanárskeho ihriska. Nehrá sa  na mantinely. 
Doplňujúce pravidlá:  Pravidlo 5 sek. (hráč musí loptu rozohrať alebo hodiť do hry do 5 

sek.), dotyk lopty do stropu (nasleduje priamy kop zo stredu hracej 
plochy proti mužstvu , ktoré sa previnilo) 



 Ak lopta opustí hraciu plochu, lopta sa do hry vhadzuje. 
Za všetky priestupky voči PF sa nariaďuje priamy kop,  
Hra brankára – lopta, ktorá prejde za bránkovú čiaru mimo bránky, rozohráva 
brankár buď rukou alebo nohou, ale loptu nesmie vyhodiť alebo vykopnúť až 
na polovicu súpera bez dotyku spoluhráča alebo sa musí lopta dotknúť HP na 
vlastnej polovici (pri tomto porušení nasleduje priami kop zo stredu hracej 
plochy proti mužstvu , ktoré sa previnilo).  Ak brankár chytí loptu z hry môže 
ju vyhodiť alebo vykopnúť aj na polovicu súpera. 
Auty sa vhadzujú. 
Rohové kopy sa kopú aj keď lopta prejde za bránkovú čiaru po dotyku 
brankára.  
Malá domov ak sa brankár dotkne lopty rukami alebo rukou nasleduje 
pokutový kop zo značky 9 metrov. 
Pokutové územie je oblúk šestky. 
Pokutový kop sa kope zo značky 9 metrov. 
Za hranie brankára rukou mimo pokutové územie (oblúk šestky) sa nariaďuje 
pokutový kop zo značky 9 metrov. 
Striedanie – všetci štyria hráči naraz alebo jednotlivo, na  hracej ploche 
nesmie byť viac hráčov ako 4-ria, ktorý sa zapoja do hry. Pri porušení tohto 
pravidla je hráč vylúčený na 2 min. a mužstvo hrá v trojici. 
ŽK sa udelí za porušenie PF, hráč je vylúčený na 2 min. a mužstvo hrá v trojici. 
ČK sa udelí za surovú hru alebo hrubé nešportové správanie, hráč je vylúčený 
na 5 min. a nesmie nastúpiť do konca zápasu. 

Športová výstroj: Každé zúčastnené družstvo si prinesie 1 súpravu dresov a rozlišovacie vesty 
odlišnej farby. Každý hráč musí mať chrániče, štulpne a vhodnú športovú 
obuv do haly. Brankár musí mať rozdielnu farbu dresov oproti vlastným aj 
súperovým hráčom. Každý hráč musí byť počas stretnutia upravený. Pri 
nedodržaní je hráč napomenutý ŽK a vylúčený na 2 min. 

Vylúčenia hráčov: ŽK – 2 min., ČK – 5 min. a hráč nesmie nastúpiť do konca zápasu. 
Súpisky: Vedúci mužstva predloží pred zahájením turnaja komisii Mládeže, 1x súpisku, 

ktorá musí obsahovať: meno , priezvisko hráča , dátum narodenia, číslo 
dresu v ktorom bude hráč hrať počas celého turnaja. 

 Ak sa v priebehu turnaja zistí neoprávnený štart niektorého hráča, bude 
družstvo vylúčené s turnaja a výsledky budú anulované. FK bude odstúpený 
na DK OblFZ Prievidza s návrhom pokuty 100,-€. 

 Každý hráč musí mať so sebou preukaz poistenca !!! 
Ceny: Prvé tri družstvá obdržia  poháre a všetky družstvá diplomy podľa 

umiestnenia. Vyhodnotení jednotlivci najlepší hráč, brankár a strelec. 
Vyhodnotenie: 14:50 hod. 
Upozornenie Žiadame o dodržiavanie časového rozpisu zápasov, nakoľko na výmenu 

družstiev medzi jednotlivými stretnutiami sú  len 3 min. 
 Zraz účastníkov  do 10:30 hod. 
 
 
 

      Ing. Ján MARTINA v.r.     Ján BALÁŽ 
Predseda KM OblFZ Prievidza    Sekretár OblFZ Prievidza 

 

 

 

 
 



Rozpis zápasov 

číslo 
zápasu 

čas družstvá výsledok 

1 11:00 – 11:20 Nováky - Poruba  

Góly: Góly: 

2 11:23 – 11:43 Lehota pod Vtáčnikom - Handlová  

Góly: Góly: 

3 11:46 – 12:06 Nováky – Nitrianske Rudno  

Góly: Góly: 

4 12:09 – 12:29 Poruba - Handlová  

Góly: Góly: 

5 12:32 – 12:52 Nitrianske Rudno – Lehota pod Vtáčnikom  

Góly: Góly: 

6 12:55 – 13:15 Handlová - Nováky  

Góly: Góly: 

7 13:18 – 13:38 Poruba – Nitrianske Rudno  

Góly: Góly: 

8 13:41 – 14:01 Lehota pod Vtáčnikom - Nováky  

Góly: Góly: 

9 14:04 – 14:24 Handlová – Nitrianske Rudno  

Góly: Góly: 

10 14:27 – 14:47 Poruba – Lehota pod Vtáčnikom  

Góly: Góly: 

o 14:50  hod. vyhlásenie výsledkov 
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Vyhodnotenie turnaja 

Poradie: 
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            Vyhodnotenie jednotlivcov 
 
 
 
         Vyhodnotenie jednotlivcov 
 

Najlepší strelec:  
 
Najlepší hráč:  
 
Najlepší brankár:  
 
 
 
Rozhodcovia:   
    
 
 
Organizačné zabezpečenie:  Ján BALÁŽ 

Jozef Kučera 
      

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


