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Vás pozýva na halový turnaj starších žiakov  

(U-15- 2004 a ml.)  

Usporiadateľ: MFK Detva v spolupráci s OZ Futbalový klub MFK Detva-mládež 

Termín konania: 13.01.2019 (Nedeľa )  

Miesto konania: Mestská športová hala Detva (pri Tescu) 

Ročník: 2004 a mladší (nutné dodržať!!!) 

Štartovné: 70,- €/ družstvo 

Pokyny pre trénerov: Po príchode odovzdanie súpisiek  max. počet 13 hráčov +2 tréneri  do 

hlásateľni čo najskôr pred 1.zápasom vášho mužstva.Prosím trénerov, aby počas a po turnaji 

dohliadali na čistotu a poriadok v šatniach. Štartovné vyplatiť vo VIP-ke na 2. poschodí. 

Začiatok turnaja: 9:00 hod.  Predpokladaný záver turnaja o 18:00. 

Hrací čas: 1x18  minút  

Ceny: Každé družstvo získa diplom + pozornosť, prvé tri mužstvá medaily, ocenení budú- najlepší 

brankár turnaja,  najlepší strelec turnaja, najlepší hráč z každého mužstva.          

Občerstvenie: Zabezpečí organizátor pre 13 hráčov (max. počet na súpiske),pre trénera a vedúceho 

občerstvenie aj vo VIP-ke na 2.posch. Počas turnaja k dispozícii aj bufet. 

Základné pravidlá hry:  

Hráči na ihrisku: 4 + 1, bránky 3x2 m., lopta č. 5. Rozohrávanie "päťky"  od brankára výkopom 

a vyhodením bez dotyku zeme je možné len do polovice ihriska (neplatí pre výkop z hry),akonáhle si 

položí loptu na zem môže byť atakovaný súperom. Hrá sa na čiary. Bez mantinelov. Vhadzovanie 

rukami. Pri priamom voľnom kope je múr vo vzdialenosti 5m. O poradí pri rovnosti bodov 

rozhoduje:1.vzájomný zápas, 2.rozdiel v skóre, 3. Väčší počet strelených gólov, 4.minitabuľka 

 

Organizátor nie je zodpovedný za materiálne škody vzniknuté účastníkom na tomto turnaji spôsobené 

úmyselným alebo neúmyselným poškodením, stratou alebo odcudzením! Každý hráč musí mať 

preukaz poistenca! 

 

!UPOZORNENIE!  pre vstup do haly na hraciu plochu sú povinní mať všetci hráči a tréneri HALOVÉ TENISKY aby 

nedochádzalo k poškodeniu palubovky, inak nebudú pripustení na hraciu plochu! 

Kontakt: Zdenko Kamas: 0905 318 790, zdenko8@azet.sk  
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Súpiska Družstvo: 
Por.č. Meno Priezvisko Č.dresu Dátum narodenia 
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Vedúci 
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