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Termíny, začiatky a vylosovanie stretnutí (turnajov)  je v samostatných prílohách podľa vekových 

kategórií.   

Miesto:  Mestská športová hala v Trnave, Rybníkova ulica. 

Pred začiatkom  turnaja predložia zúčastnené mužstvá súpisku hráčov a platné registračné preukazy. 

Občerstvenie: obložený rožok pre 16 hráčov, 

Ocenenie: pamätná medaila pre 16 hráčov. 

 

Pravidlá: 

 Turnaja sa zúčastňujú iba hráči registrovaní vo FK účastníkov. 

   V kategórii:  dorastu  - ročník 1999 a mladší,                                                                                 

                       žiaci       - ročník 2003 a mladší                                                                                                 

                      prípravka - ročník 2006 a mladší  

 Maximálny počet hráčov na súpiske 16, (pri vyššom počte nie je zabezpečené  

    občerstvenie a medaila, jedine v prípade, že u niektorých družstiev bude menej hráčov).         

 Počet hráčov : dorast  4  +  brankár, prípravka a žiaci  5 + brankár, 

 Bránky - rozmer: 5 x 2 m,  lopta dorast veľ. 5,  prípravka a žiaci veľ. 4,  

 Všetky zápasy sa hrajú bez prestávky, dorast 1 x 20 minút,  prípravka a žiaci 15 min.        

    (v  skupine žiakov s 5 mužstvami 12 min). 

 Striedanie hráčov je kedykoľvek v priebehu hry z vyhradeného priestoru.  

 Hrá sa v  skupinách systémom každý s každým. Z dosiahnutých výsledkov  sa vytvorí  

    konečná  tabuľka, o poradí v skupine rozhoduje: počet bodov, vzájomný zápas, rozdiel    

    skóre, vyšší počet  strelených gólov.  

 Hrá sa na bočné mantinely. Ak lopta opustí hraciu plochu, aut sa kope z bočnej čiary.   

   Rohové kopy sa zahrávajú aj po zákroku brankára (za bránkami mantinely nie sú). 

 Brankár môže chytať iba vo vymedzenom priestore (hádzanárska šestka), pri malej 

   domov nesmie loptu chytať do rúk. Ak lopta skončila za bránkovou čiarou a hra začína   

   rozohrávkou  brankára, nesmie ju vyhodiť ani nohou rozohrať cez polovicu ihriska (lopta  

   sa musí najskôr dotknúť palubovky na vlastnej polovici, inak nasleduje nepriamy kop pre  

   súpera zo stredového kruhu). V neprerušenej hre ju môže rozohrať rukou i nohou    

   aj cez polovicu ihriska. Po položení lopty brankárom na palubovku je lopta  v hre.  

 Dotyk lopty so stropom - nepriamy kop zo stredu. 

 Pri fauloch alebo nešportovom správaní môže rozhodca hráča vylúčiť na 2 minúty (žltá  

   karta), podľa závažnosti až do konca stretnutia (červená karta) a po dvoch minútach ho  

   nahradí iný hráč. Počet hráčov v poli nesmie klesnúť pod 4, pri viac vylúčených hráčoch  

   na 2 min. sa tresty pričítavajú. Vylúčený hráč sa po obdržaní gólu môže vrátiť do hry. 

 Vzdialenosť súpera pri rozohrávaní trestného kopu je  5  m, autu a rohového kopu 3  m. 
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   Čas zahratia  trestného kopu, kopu z rohu, autu  - 5 sekúnd ak je lopta na určenom  

    mieste položená na  zemi. 

 Pokutové kopy sa strieľajú zo vzdialenosti  9  metrov. 

 Je zakázané používať pri hre kĺzačky, šmýkačky a pod., s výnimkou, ak je to mimo  
  súboja o loptu.   

 Zákaz držania sa mantinelu obomi rukami, z bezpečnostných dôvodov jednou rukou   
 dovolené. 

 

 

                                    

                                                                                                           ŠTK turnaja 

 

 


