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 PROPOZÍCIE HALOVÉHO TURNAJA - POZVÁNKA 

 
 
Usporiadate ľ:  FK Slovan Duslo ŠAĽA 
 
Miesto konania:   Metská športová hala v Šali, Horná 30 
 http://maps.google.com/maps/place?hl=sk&source=hp&um=1&ie=UTF-
8&q=Mestsk%C3%A1+%C5%A1portov%C3%A1+hala+v+%C5%A1ali&fb=1&gl=sk&hq=Mestsk%C3%A1+%C5%A1portov%C3%A1+hala&hnear=%C5%A1ali&cid=13697522815156494
749 

 
Termín konania:   17.1.2010 ( nedeľa ), (1.zápas 8,30h) 
 
Kategória:   žiaci narodení v r. 1997 a mladší 
 
Účastníci:  FK Slovan Duslo Šaľa, ČFK Nitra, FK Žiar nad Hronom, MFK Dubnica, Spartak Trnava, 
                  DAC Dunajská Streda, MFK Topoľčany, FK Púchov, SFM Senec 
 
Zraz zúčastnených: minimálne polhodinu pred svojím prvým zá pasom  
 
Hrací čas:  1 x 17 min.  
 
Hrací systém:   Hrá sa v 3 skupinách, z ktorých prvé 2 tímy postupujú do finálovej skupiny, kde hrá 6 
družstiev systémom každý s každým, pričom sa vzájomný výsledok zo základnej skupiny započítava.  
Družstvá na 3. miestach v základných skupinách hrajú súťaž útechy  medzi sebou 2-krát každý 
s každým tak, aby každé zo zúčastnených družstiev odohralo po 6 zápasov. 
Bodovanie 3 – 1- 0 
 
Počet hráčov:  4+1 
 
Súpiska:  mužstvá odovzdajú pred turnajom súpisku 13 hráčov s číslami dresov, priniesť reg. 
preukazy /alebo iný doklad totožnosti /, kartičku poistenca 
 
Náklady:  družstvá štartujú na vlastné náklady (cestovné a poistné) 
 
Hracia plocha a pravidlá:  
- rozšírené hádzanárske ihrisko  
- brankár môže loptu  zahrávať aj za polovicu hracej plochy, len rukou 
- ak lopta opustí hraciu plochu zahráva sa nohou 
- po odraze za bránkovú čiaru od brankára sa kope rohový kop 
- malá domov nie je povolená (ako vo veľkom futbale) 
 
Rozmery brány:  5 x 2 m   
 
Striedanie:  hokejovým spôsobom 
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Určenie poradia: 
 
1. Počet bodov 
2. Vzájomný zápas 
3. Rozdiel v skóre  
4. Väčší počet strelených gólov 
 
 
Tresty: 
 
Žltá karta – vylúčenie z hry na 2 min. Po inkasovaní gólu môže hráč nastúpiť do zápasu 
Červená karta – vylúčenie z hry do konca zápasu. Po 2 min. alebo inkasovaní gólu môže iný hráč 
nastúpiť 
 
 
Ceny:   
 
Družstvá 1. - 3. miesto - pohár, diplom 
Družstvá 4. - 9. miesto - pohár, diplom,  
Vyhodnotený bude najlepší strelec a brankár turnaja – pohár a diplom 
 
Občerstvenie: každé mužstvo obdrží ľahké občerstvenie a pitný režim (13+2) 
 
 Štartovné:  60 € 
  
 Iné: Za bezpe čnos ť hráčov zodpovedajú tréneri a vedúci jednotlivých mužsti ev 
                   Zo sebou priniesť kartičku poistenca 
 
 
Kontakt:   Jozef Porubský 0903 473055 , Koloman Pál 0911 602233 
 
 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
 
 


