
 

 

 

 

 

 

 

 

Halový futbalový turnaj starších žiakov – U15 

„ŠK NOVOHRAD CUP 2017“ 

Mestská športová hala Lučenec „ARÉNA“ 02.12.2017 

 

SKUPINA A:  MKD DUKLA BANSKÁ BYSTRICA, MFK STROJÁR KRUPINA, FK SITNO 
BANSKÁ ŠTIAVNICA, MŠK NOVOHRAD LUČENEC 
 
SKUPINA B:  FAMT PREŠOV, MFK DETVA, FAM POPRAD, FK FC BANÍK VEĽKÝ KRTÍŠ 

 

 



Halový turnaj ŠK Novohrad Cup 2017, ročník 2003 a mladší – U15 

Mestská športová hala Lučenec „ARÉNA“, 02.12.2017 

 

Rozpis zápasov – Hrací čas 1x15 min., prestávka 2 min. 

 

Č.z. Čas Tím Výsledok Tím 

1. 9:00 LUČENEC  KRUPINA 

2. 9:17 DETVA  VEĽKÝ KRTÍŠ 

3. 9:34 BANSKÁ BYSTRICA  BANSKÁ ŠTIAVNICA 

4. 9:51 PREŠOV  POPRAD 

5. 10:08 KRUPINA   BANSKÁ BYSTRICA 

6. 10:25 VEĽKÝ KRTÍŠ  PREŠOV 

7. 10:42 LUČENEC  BANSKÁ ŠTIAVNICA 

8. 10:59 DETVA  POPRAD 

9. 11:16 KRUPINA  BANSKÁ ŠTIAVNICA 

10. 11:33 VEĽKÝ KRTÍŠ  POPRAD 

11. 11:50 LUČENEC  BANSKÁ BYSTRICA 

12. 12:07 DETVA  PREŠOV 

O 5.-8. MIESTO 

13. 12:24       A3        B4 

14. 12:41       A4        B3 

O 1.-4. MIESTO 

15. 12:58       A1        B2 

16. 13:15       A2        B1 

O 7. MIESTO 

17. 13:32 POR. A3-B4  POR. A4-B3 

O 5. MIESTO 

18. 13:49  VIT. A3-B4  VIT. A4-B3 

O 3. MIESTO 

19. 14:06 POR. A1-B2  POR. A2-B1 

O 1. MIESTO 

20. 14:23 VIT. A1-B2  VIT. A2-B1 



 

Propozície Halového turnaja st.žiakov, ročník 2003 a mladší 

ŠK Novohrad Cup 2017 Lučenec,02.12.2017 

 

Hrací systém turnaja a základné pokyny : 

- Hrací systém :  8 družstiev, dve skupiny A a B, v skupinách každý s každým 

-                                   potom krížovým spôsobom vyraďovacie zápasy a nakoniec zápasy       

-                                   o umiestnenie  

- Hracia plocha :     palubovka Mestskej športovej haly 

- Bránky:                  5 x 2m 

- Lopty :                   č.5   

- Hráči :                    brankár + 4 hráči v poli 

- Výstroj :                 jednotné dresy, povinné chrániče    

- Hrací čas :              1 x 15 min. bez zmeny strán   

 

a )   brankár 

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

nesmie pretnúť vzduchom poliacu čiaru bez dotyku ktoréhokoľvek hráča. Po porušení tohto 

pravidla zahráva súper priamy kop z poliacej čiary. V neprerušenej hre toto pravidlo neplatí. 

- zahajuje hru po prerušení, postavenie súperových hráčov musí byť mimo pokutového územia. 

V neprerušenej hre toto pravidlo neplatí. 

- prešľap a hra rukou mimo pokutového územia sa trestá priamym voľným kopom z hranice 

pokutového územia (6 m), 

- postavenie brániaceho súpera pri kopoch (5 m) 

b ) auty 

- súper loptu zahráva nohou do hry z miesta, kde lopta opustila ihrisko. Na jednej strane celého 

ihriska sa hrá na odraz od mantinelu. 

c ) dotyk lopty so stropom  

- nepriamy voľný kop proti družstvu ktoré sa previnilo z miesta dotyku 

d ) striedanie hráčov 

- striedanie hráčov počas stretnutia je priebežné aj v neprerušenej hre 

e ) žltá karta v stretnutí 



- hráč je vylúčený na 2 min.- presilovka súpera. Po dosiahnutí gólu družstvom hrajúcim presilovku, 

oslabené mužstvo hrá v plnom zložení 

f ) červená karta 

- stop na jeden nasledujúci zápas 

g ) pokutový kop 

- priamy voľný kop z hranice 7 m 

h ) umiestnenie 

- ak sa nerozhodne o výsledku v riadnom hracom čase počas zápasov o umiestnenie, kopú sa kopy zo 

značky pokutového kopu v sériách 3 + 1 + 1 až do konečného rozhodnutia 

i ) bodovanie 

- výhra: 3 body 

- remíza: 1 bod 

- prehra: 0 bodov 

j ) kritériá umiestnenia  

- pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas 

- gólový rozdiel zo všetkých stretnutí 

- väčší počet strelených gólov 

- žreb 

- pri rovnosti bodov troch a viac družstiev rozhoduje minitabuľka zo vzájomných zápasov 

k ) poistenie 

- účastníci nie sú nijako poistení, organizátor nezodpovedá za fyzickú alebo materiálnu ujmu 

spôsobenú počas turnaja. Za osobné veci zodpovedajú jednotlivé družstvá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ŠK Novohrad CUP 2017  

Halový turnaj starších žiakov  

r.2003 a mladší – U15 

 

Organizátor:   MŠK Novohrad Lučenec 

Termín:    02.12.2017 

Miesto:    Mestská športová hala „ARÉNA“ Lučenec 

Veková kategória:  Hráči narodení po 1.1.2003 

Súpiska:    max. 12 hráčov + 2 osoby realizačný tím 

Štartovné:   75 eur 

Stravovanie:  Zabezpečí organizátor turnaja pre 12 – členný káder (Pizza a pitný 

režim) + VIP pre realizačný tím každého družstva. Rodičia sa budú 

môcť občerstviť v bufete priamo v hale alebo neďalekej reštaurácii. 

Rozhodcovia:  z radov OBFZ LC 

Ceny:  všetky družstvá obdržia diplomy, družstvá na 1. - 3. mieste poháre 

+ ocenený bude najlepší hráč každého družstva 

Upozornenie:                 žiadame trénerov a vedúcich o dodržanie vekovej kategórie U15 

(roč. 2003 a ml.), v prípade zistenia štartu hráča staršej vekovej 

kategórie bude mužstvo z turnaja vylúčené 

-  

 

                                                                                                                          Ladislav Bernáth 

0908 918 494 

                                                                                                tréner  MŠK Novohrad U15 



 

Súpiska 

Názov klubu:  

Ročník: 2003 a ml. 

Kategória : U15 

Číslo dresu Meno a priezvisko Dátum narodenia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Funkcionári Meno a priezvisko 

 Tréner  

Asistent /vedúci/  

 

 


