


PROPOZÍCIE 

PLASTIC PEOPLE CUP 2014 

30.11.2014 (nedeľa) 

(hráči narodení 01.01.2003 a mladší) 

 

ŠPORTOVÁ HALA DOM ŠPORTU, Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA 

(pri OC Polus City Center - parkovanie – informácia na konci týchto propozícií) 

Organizátori turnaja:      Kontaktná osoba: 

Športová mládež o.z.       Mgr. Michal Juško  

Slovenská 2602/7       mobil: +421 917 560 996 

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

 

Základné informácie turnaja: 

Termín:                     30.11.2014 

Čas trvania:              9,30 – 17,00 (od 9,00 - 9,30 technická porada vedúcich a trénerov družstiev) 

Kategória:                 U-12 (hráči narodení 01.01.2003 a mladší) 

Hrací systém:            4 + 1 

Počet družstiev:        9 družstiev 

Celkový počet hráčov v družstve: 10 + 2 tréneri   

Hrací čas:                  1 x 15 minút 

Povrch ihriska:         športová hala, palubovka 

Hracia plocha:  ohraničená čiarami, brány 5 x 2 metrov 

Občerstvenie:  zabezpečí usporiadateľ turnaja (bagety, minerálna voda) 

Rozhodcovia:  zabezpečí usporiadateľ turnaja 

 

Je potrebné dodržiavať dĺžku prestávok medzi zápasmi, ktorá je stanovená na maximálne 2 

minúty 

 

Účastníci turnaja štartujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné individuálne 

poistenie. 



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: 

- žltá karta- vylúčenie na 2min.,(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 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. 

 

 



PARKOVANIE 

V nákupno-zábavnom komplexe Polus City Center je k dispozícii až 1 863 parkovacích 

miest. 

Samozrejme, nechýbajú vyhradené miesta pre telesne postihnutých návštevníkov. V Poluse je 

samozrejmosťou bezbariérový prístup a rovnako možnosť bezplatného zapožičania invalidného 

vozíka - bližšie informácie získate na Infopulte. 

Náš parkovací systém Vám poslúži na to: 

 aby ste už nemuseli bezcieľne krúžiť po parkoviskách Polusu 

 aby ste mohli bezproblémovo zaparkovať 

 aby ste si vo voľnom čase mohli pokojne nakúpiť a posedieť s priateľmi či rodinou 

Parkujte:  

 (pondelok - piatok) 3 hodiny zadarmo 

 víkendy zadarmo 
 po uplynutí bezplatného parkovania každá ďalšia začatá hodina 3,30€ 

 pri návšteve multikina  Cinema City možnosť predĺženia na 4 hodiny zadarmo 

 

Ak sa zdržíte viac, ako je doba bezplatného parkovania - automatické pokladne nájdete pri 

všetkých východoch z obchodného centra. 

Z dôvodu zabezpečenia plynulej prejazdnosti ulice Junácka Vás prosíme o prednostné využitie 

vjazdu z ulice Vajnorská. 

 

 

Zdroj : http://www.poluscitycenter.sk/sk/sluzby/parkovanie-a-sluzby-pre-telesne-postihnutych 

http://www.poluscitycenter.sk/sk/sluzby/infopult
http://www.poluscitycenter.sk/sk/sluzby/parkovanie-a-sluzby-pre-telesne-postihnutych


OZ ŠPORTOVÁ MLÁDEŽ  ĎAKUJE ZA PODPORU 

 

PLASTIC PEOPLE s.r.o. 

 

web: www.plasticpeople.sk 

O SPOLOČNOSTI 

 „Spoločnosť Plastic People s.r.o. je zárukou poskytovania kvalitných a profesionálnych služieb“ 

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

Spoločnosť je prevádzkovateľom Areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec v ktorom 

prevádzkuje zariadenia na zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu, inertného odpadu, 

nebezpečného odpadu, zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a 

kompostáreň zeleného odpadu a zariadenie pre zber a zhromažďovanie odpadu a pre zber a 

zhromažďovanie elektroodpadu. 

Prevádzkovanie zariadení na zhodnotenie, zneškodnenie a zber odpadov  sa riadi súčasnou platnou 

legislatívou SR a prísnymi vnútorným predpismi firmy. 

Dlhodobá stratégia našej spoločnosti smeruje k poskytovaniu komplexných služieb v oblasti 

odpadového hospodárstva ako pre občanov tak i pre podnikateľov a verejný sektor. 

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO, čo je zárukou profesionality a kvality pre našich 

zákazníkov. 

Poskytovanie služieb našou spoločnosťou je založené na individuálnom prístupe a požiadavkách 

klienta s dôrazom na jeho spokojnosť. 

Spoločnosť Plastic People s.r.o. kladie dôraz na ekológiu a konanie v súlade s ochranou životného 

prostredia. 

 

http://www.plasticpeople.sk/


OZ ŠPORTOVÁ MLÁDEŽ  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. 

 

 

 

 

 

Voith Industrial Services, s.r.o. - vznikla v roku 2011 zlúčením 

dvoch spoločností, ktoré patrili do skupiny Voith. Voith Industrial 

Services, s.r.o. svoje služby poskytuje v rámci troch oblastí: 

 Automation 

 Facility Management 

 Assembly & Painting Services 

  

  

 

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. 

 


