


PROPOZÍCIE 

U11 CUP 2019 

  

Športová hala Slovnaft, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava 

 

 

Organizátor turnaja:     Kontaktná osoba: 

občianske združenie Športová mládež  Mgr. Michal Juško 

Slovenská 2602/7      mobil: +421 908 566 661 

069 01 Snina       e-mail: sportovamladez@gmail.com 

 

 

Základné informácie turnaja: 

Termín: 14.12.2019 - sobota 

Čas trvania: 8,00 - 15,00 (7,45 - 8,00 technická porada trénerov) 

Kategória: U-11 (hráči narodení 01.01.2009 a mladší) 

Celkový počet hráčov v družstve: 10 + 2 tréneri 

Hrací systém: 4+1 

Hrací čas: 15 minút 

Počet družstiev: 10 družstiev 

Povrch ihriska: športová hala, palubovka 

Hracia plocha: ohraničená čiarami, hádzanárske brány 

Občerstvenie a pitný režim: zabezpečí usporiadateľ turnaja (občerstvenie – bageta, pitný režim – fľaše 

s pitnou vodou)  

Rozhodcovia: zabezpečí usporiadateľ turnaja 

Ceny: družstvá umiestnené na 1., 2. a 3. mieste získavajú medaile a pohár najlepší hráč, brankár a strelec 

turnaja získavajú trofej, alebo vecné ocenenie. 

Technická porada trénerov sa uskutoční v priestoroch športovej haly.  

Štartovné na turnaj pre 1 družstvo: 100 eur. 

Účastníci turnaja štartujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné individuálne  

poistenie. Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúci klub. 

mailto:sportovamladez@gmail.com


ROZPIS ZÁPASOV 

SKUPINA A 

SDM Domino Bratislava - modrí  

SFC Kalinkovo  

PŠC Pezinok  

FK Slovan Duslo Šaľa  

FK Slovan Levice 

 

SKUPINA B 

MFK Záhorská Bystrica 

MŠK Senec 

FKM Nové Zámky 

DSC Orechová Potôň  

SDM Domino Bratislava – bieli 

Č.z

. 
Časy zápasov DOMÁCI HOSTIA VÝSLEDOK 

1 8:00 8:15 SDM Domino Bratislava - modrí SFC Kalinkovo : 

2 8:16 8:31 SDM Domino Bratislava - bieli MFK Záhorská Bystrica : 

3 8:32 8:47 PŠC Pezinok FK Slovan Duslo Šaľa : 

4 8:48 9:03 MŠK Senec FKM Nové Zámky : 

5 9:04 9:19 SDM Domino Bratislava - modrí FK Slovan Levice : 

6 9:20 9:35 DSC Orechová Potôň SDM Domino Bratislava - bieli : 

7 9:36 9:51 PŠC Pezinok SFC Kalinkovo : 

8 9:52 10:07 MFK Záhorská Bystrica FKM Nové Zámky : 

9 10:08 10:23 FK Slovan Levice FK Slovan Duslo Šaľa : 

10 10:24 10:39 MŠK Senec DSC Orechová Potôň : 

11 10:40 10:55 SDM Domino Bratislava - modrí PŠC Pezinok : 

12 10:56 11:11 SDM Domino Bratislava - bieli FKM Nové Zámky : 

13 11:12 11:27 SFC Kalinkovo FK Slovan Duslo Šaľa : 

14 11:28 11:43 MŠK Senec MFK Záhorská Bystrica : 

15 11:44 11:59 PŠC Pezinok FK Slovan Levice : 

16 12:00 12:15 FKM Nové Zámky DSC Orechová Potôň : 

17 12:16 12:31 SDM Domino Bratislava - modrí FK Slovan Duslo Šaľa : 

18 12:32 12:47 SDM Domino Bratislava - bieli MŠK Senec : 

19 12:48 13:03 FK Slovan Levice SFC Kalinkovo : 

20 13:04 13:19 MFK Záhorská Bystrica DSC Orechová Potôň : 

21 13:20 13:35 zápas o 9. - 10. miesto    (A5 -B5)  : 

22 13:36 13:51 zápas o 8. - 7. miesto      (A4 -B4)  : 

23 13:52 14:07 zápas o 6. - 5. miesto      (A3 -B3)  : 

24 14:08 14:23 zápas o 3. miesto            (A2 –B2)      : 

25 14:24 14:39 FINÁLE                           (A1 –B1)  : 

26 14:45 Vyhodnotenie turnaja  : 



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. 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.  

 brankár zahajuje hru po prerušení z pokutového územia rukou alebo nohou, hodom alebo výkopom. 

Lopta nesmie pretnúť poliacu čiaru bez dotyku ktoréhokoľvek hráča. Po porušení tohto pravidla, 

zahráva súper nepriamy voľný kop z poliacej čiary. V neprerušenej hre toto pravidlo neplatí.  

 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.  

 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 lopty je 5 metrov. 

 roh sa kope, ak lopta ide za bránkovú čiaru po dotyku brániaceho hráča alebo brankára. 

 kĺzačky sú zakázané. Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriamy voľný kop. 

 po dosiahnutí gólu tesne po zaznení signálu platí pravidlo futsalu. 

 v stretnutí o umiestnenie v prípade remízy kopú traja vybraní hráči pokutové kopy do rozhodnutia. 

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; 

 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. 



Tréner družstva má možnosť spochybniť vekovú hranicu hráča. Na návrh trénera 

budeme kontrolovať rok narodenia hráča prostredníctvom futbalnet.sk alebo kartičkou 

poistenca, v prípade družstiev z Českej republiky prostredníctvom https://is.fotbal.cz. 

 

Hráči sa môžu rozcvičovať na chodbách pri šatniach so sklenenou výplňou iba bez lopty. 

V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku spoločnosti SLOVNAFT, a.s. počas daného 

turnaja, náhradu škody znáša príslušné družstvo. 

http://futbalnet.sk/
https://is.fotbal.cz/


 

PARKOVANIE 

Parkovanie pred športovou halou SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 50, 821 07 BRATISLAVA 

Žiadame trénerov a rodičov o dodržiavanie dopravného značenia pri parkovaní. 

 

 

 



 

OZ ŠPORTOVÁ MLÁDEŽ  ĎAKUJE ZA PODPORU 

PARTNEROM 

 

 

 

 

 

  

 

http://maxsportnutrition.com/
http://maxsportnutrition.com/

