Propozície halového futbalového turnaja st. žiakov
ČABA CUP 2016, Bošáca 13.02.2016
/Pozvánka/
Technické ustanovenia:
Miesto :
Organizátor:
Účastníci:
Štartovné:
Veková kategória:
Začiatok:
Počet osôb v družstve:
Občerstvenie:
Ceny:
Hrací systém:
Hrací čas:
Počet hráčov v poli:
Brány:

Športová hala Bošáca (telocvičňa pri ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca)
OŠK Bošáca a obec Bošáca s podporou p. Miroslava Papalu s rodinou (Čaba Bar Bošáca)
Záblatie, Melčice-Lieskové / Ivanovce, Stará Turá
Moravské Lieskové, Bošáca / Zemianske Podhradie
10,- EUR
Ročník 2001 a mladší
08:00 hod. prezentácia – porada vedúcich
max. 18 hráčov + 2 doprovod
párky, chlieb, čaj, minerálka - zaistí usporiadateľ, inak možnosť využitia bufetu v hale
1 – 3 miesto poháre, 1 – 5 miesto diplom
Ocenený bude aj najlepší strelec, hráč a brankár turnaja
5 družstiev – odohrajú zápasy každý s každým
1 x 20 min., prestávka medzi zápasmi 5 min.
4 +1
3 x 2 m (hádzanárske)

Poradie zápasov:
1. 08.30 hod. – 08.50 hod. 2. 08.55 hod. – 09.15 hod. 3. 09.20 hod. – 09.40 hod. 4. 09.45 hod. – 10.05 hod. 5. 10.10 hod. – 10.30 hod. 6. 10.35 hod. – 10.55 hod. 7. 11.00 hod. – 11.20 hod. 8. 11.25 hod. – 11.45 hod. 9. 11.50 hod. – 12.10 hod. 10. 12.15 hod. – 12.35 hod. -

12:45

Bošáca / Zemianske Podhradie – Moravské Lieskové
Záblatie – Melčice-Lieskové / Ivanovce
Stará Turá – Bošáca / Zemianske Podhradie
Moravské Lieskové – Záblatie
Melčice-Lieskové / Ivanovce – Stará Turá
Bošáca / Zemianske Podhradie – Záblatie
Moravské Lieskové – Melčice-Lieskové / Ivanovce
Stará Turá – Záblatie
Bošáca / Zemianske Podhradie – Melčice-Lieskové / Ivanovce
Moravské Lieskové – Stará Turá

VYHODNOTENIE

Pravidlá:
Každý zápas má presne naplánovaný čas, ktorý nemožno meniť, bez závažných dôvodov!
O závažnosti rozhoduje organizačný výbor.
•
•
•
•
•

•
•

Na turnaji hrajú v zápase štyria hráči v poli a brankár.
Hrací čas je 1x 20 minút bez prestávky a zmeny strán. Strany sa vylosujú pred začiatkom
stretnutia.
Hrá sa na autové čiary. Aut a roh sa zahráva zo zeme nohou. Z autu neplatí vstrelený gól, pokiaľ
sa lopty po zahraní nedotkne iný hráč. Hráč musí rozohrať aut do 4 sekúnd, inak loptu získava
súper.
Tzv. malú domov nesmie brankár chytiť rukou. Rozhodca posúdi, či sa jednalo o malú domov.
Brankár nesmie rukou ani nohou rozohrať loptu za poliacu čiaru, v takom prípade zahráva druhé
mužstvo priamy kop zo stredovej čiary. Toto pravidlo neplatí pokiaľ sa lopta dotkne palubovky
ešte pred poliacou čiarou. Brankár si môže loptu položiť na zem a rozohrať aj za stredovú čiaru
nohou, pokiaľ opustí pokutové územie. Pokiaľ položí loptu na zem, nesmie ju už chytiť naspäť do
ruky. Pokiaľ ju chytí, zahráva sa priamy kop z hranice pokutového územia, najbližšie k miestu
priestupku.
V prípade zákerných faulov môže rozhodca udeliť 2. trestné minúty, kedy si faulujúci hráč musí
odsedieť dvojminútový trest a mužstvo hrá oslabené celý čas o jedného hráča aj v prípade
streleného gólu.
Vkĺzačky nie sú povolené!!! Rozhodca udelí za vkĺzačku 2. trestné minúty, kedy si faulujúci hráč
musí odsedieť dvojminútový trest. Zahráva sa priamy kop. Toto pravidlo sa nevzťahuje na
brankára v pokutovom území.

•
•

•
•
•

Rozhodca udelí 2. trestné minúty aj za úmyselnú ruku v šanci druhého mužstva, rečnenie
rozhodcovi, viac hráčov na hracej ploche, úmyselné odkopnutie lopty po odpískaní, úmyselné
zdržiavanie. Všetko je na zvážení rozhodcu.
Minimálny počet hráčov na hracej ploche sú 3 hráči v poli a brankár. V prípade vylúčenia
viacerých hráčov z mužstva sa 2. minútové tresty spočítavajú, uplatní sa kritérium odloženia

trestu, to znamená, že trest začne nabiehať až v okamihu návratu do hry
predchádzajúceho vylúčeného hráča.
V prípade pokutového kopu musí byť brankár na bránkovej čiare, na ktorej sa môže pohybovať.
Pri zahrávaní štandardnej situácie, môže druhé mužstvo postaviť ,, múr “, ktorý však musí byť
v minimálnej vzdialenosti 3 metre od lopty. Aj všetci súperovi hráči musia byť v min. tejto
vzdialenosti.
Priamy kop zo stredovej čiary sa zahráva i v prípade, keď lopta smeruje do tla.

Rozlosovanie zápasov:

toto právo si vyhradzuje usporiadateľ.

Pri rovnosti bodov rozhoduje:

1.
2.
3.
4.
5.

lepší vzájomný zápas,
gólový rozdiel zo všetkých stretnutí
väčší počet strelených gólov,
pokutové kopy po 3 hráčoch (musí zahrávať vždy iný hráč)
pokutový kop po 1 hráčovi (môže zahrávať jeden hráč)

Výstroj hráčov:
Rozhodcov:
Zdravotník:
Kontakt:

halová obuv so svetlou podrážkou, odporúčajú sa chrániče, každé družstvo dresy
zaistí usporiadateľ
zaistí usporiadateľ.
Bc. Jozef Mihala, tel: 0907 709 231, e-mail: jofenson@azet.sk
p. Miroslav Papala, tel.: 0903 655 863
p. Ján Vavro, tel: 0911 570 210, JUDr. Ivan Profjéta, tel. 0903 830 276

