MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2011
Futbalová súťaž na mini-ihriskách s umelou trávou pre chlapcov
a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a starších žiačok
U16.
Mini Champions Liga je súčasťou grassroots programu SFZ.
PROPOZÍCIE FINÁLE
1.

ÚVOD
Tieto propozície a organizačné pokyny sú doplnkom celého projektu futbalového turnaja

mladších žiakov a starších žiačok Mini Champions Liga Slovensko 2011.
2.
a)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Vyhlasovateľ a organizátor: Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100/II, Bratislava.

b) Termín finále:

13.10.2011 (štvrtok)

c)

Miesto turnaja: športový areál MFK Lokomotíva Zvolen - mini ihrisko s umelou trávou.

d)

Účastníci: Chlapci: veková kategória U12., Dievčatá: veková kategória U16.

e) Ceny, ocenenia: Finálový turnaj: poháre a medaile pre prvé tri družstvá chlapcov a dievčat,
individuálne ocenenie - najlepší hráč, brankár, strelec, najlepšia hráčka, brankárka, strelkyňa
finálového turnaja.
f)

Informácie: organizačný výbor SFZ:

grassroots manažér

Jozef Záhorský

rozvoj ženského futbalu

Natália Mackovičová

02/48 206 009

0902 937 054
0905 871 334

tréneri mládeže SFZ:
BFZ
ZsFZ
SsFZ
VsFZ
Komisia ženského futbalu
3.
a)

Rudolf Novák
Jozef Jakuš
Peter Štefaňák
Peter Szénay
Roman Jasovský

02/49249 192
048/4142 263

0902 937 055
0902 937 056
0902 937 058
0902 937 057
0910 200 200

ŠPORTOVO - TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Štartujú: chlapci: žiaci U12 príslušného FK (nar. 1.1.2000 a mladší) na platné žiacke preukazy.

dievčatá: žiačky U16 (nar. 1.1.1996 a mladšie). Môžu štartovať aj neregistrované hráčky na
potvrdenú súpisku školy, OblFZ a pod. po odsúhlasení Komisie ženského futbalu SFZ, resp. jej
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zodpovedného člena za turnaj MCHL 2011.
b)

Podmienky: súpiska 15 hráčov/hráčok (číslo dresu, meno, dátum narodenia), tréner, asistent,

vedúci družstva.
c) Hracia plocha: mini-ihrisko s umelým povrchom a mantinelmi.
d) Hrací systém finálového turnaja:
Chlapci: 8 účastníkov – víťazi krajských kôl:
MŠK Žilina, FK Dukla Banská Bystrica, FK Senica, MFK Dubnica nad Váhom, FC Vion Zlaté
Moravce, ŠK Slovan Bratislava, MFK Zemplín Michalovce, 1. FC Tatran Prešov
Družstvá sú vyžrebované do dvoch skupín, kde sa hrá systémom každý s každým. Družstvá, podľa
umiestnenia v skupinách, zohrajú zápasy o konečné umiestnenie .
Dievčatá: 5 družstiev:
ŠK Slovan Bratislava, FK Slovan Duslo Šaľa, ŠKF Žirafa Žilina, ŠK Štich Humenné, FO Ajax
Pakostov.
Družstvá hrajú systémom každý s každým. Družstvo, ktoré získa najviac bodov, sa stáva víťazom
turnaja.
e) Hrací čas: 1 x 15 minút
f)

Počet hráčov: 4+1, minimálny počet 3+1, striedanie hokejovým spôsobom. V prípade zlého

striedania (viac hráčov) – vylúčenie na 2 minúty.
g)

Pravidlá: Všetky kopy sú priame, musia sa zahrať do 5 sekúnd, vzdialenosť od lopty je 3 m.

Pokutový kop sa zahráva zo vzdialenosti 7 metrov od brány. Hrá sa na mantinely. Ak lopta opustí
ihrisko nad mantinelom po stranách, družstvá zahrávajú aut nohou, pričom súperovi hráči musia byť
vo vzdialenosti 3 m. Gól priamo z autu neplatí. Ak lopta opustí ihrisko nad mantinelom za bránou,
kope sa rohový kop alebo kop od brány, ktorý zahráva brankár zvnútra pokutového územia nohou
alebo rukou. Brankár môže rukou prihrať loptu spoluhráčovi rukou len tak, že lopta sa musí dotknúť
ihriska alebo ktoréhokoľvek hráča na vlastnej polovici, a to do 5 sekúnd. Pri nedodržaní limitu získa
loptu súper, ktorý zahráva kop z rohu (z ktorejkoľvek strany). Ak si brankár položí loptu na zem, lopta
je v hre a môžu ho atakovať súperovi hráči. Brankár nemôže loptu zo zeme zahrať priamo na súperovu
polovicu ihriska.
Hra brankára: Brankár môže chytať loptu do ruky iba vo vyznačenom pokutovom území. Brankár
môže rukou prihrať loptu spoluhráčovi rukou len tak, že lopta sa musí dotknúť ihriska alebo
ktoréhokoľvek hráča na vlastnej polovici. Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi priamy voľný
kop z polovice ihriska pre súperovo družstvo. Brankár môže hrať loptu na súperovu polovicu nohou,
ak si ju položí na zem. Brankár nesmie vykopávať na súperovu polovicu ihriska loptu z ruky ani
volejom po odraze od zeme.
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h) Rozhodcovia: Na finále zabezpečí príslušný Regionálny futbalový zväz.
i)

Disciplinárne konanie: Porušenie pravidiel, za ktoré je hráč napomenutý ŽK je zároveň

vylúčením z hry na 2 minúty. V prípade napomenutia brankára ŽK tento môže pokračovať v hre a trest
vykoná jeden z hráčov, v tom čase hrajúci. Hráč, ktorý sa dopustí priestupku, za ktorý sa udeľuje ČK,
je vylúčený z hry na 2 minúty a do konca stretnutia. Družstvo môže hráča potrestaného ČK po uplynutí
2 minút nahradiť iným hráčom. Tresty za ŽK a ČK hráči musia vykonať na určenom mieste (pri
časomeračoch). Ak je hráč napomenutý ŽK, resp. ČK, je vylúčený z hry po celú dobu dvoch minút bez
ohľadu na fakt, či jeho družstvo počas jeho vylúčenia inkasuje gól alebo nie.
j)

Kritéria poradia: Vyšší počet získaných bodov, vyšší počet strelených gólov, rozdiel gólov,

výsledok vzájomného stretnutia (stretnutí), podiel gólov, žreb.
V semifinále a finále sa v prípade nerozhodného výsledku kopú kopy zo značky pokutového kopu (5) a
až do rozhodnutia.
k) Riadenie turnaja: Organizačný výbor SFZ. Nepredpokladaná okolnosť, ktorá sa vyskytne a nie je
upravená v týchto propozíciách, ako aj všetky námietky a závažné disciplinárne prípady budú
prerokované Organizačným výborom za účasti zainteresovaných strán. Organizačný výbor rozhodne
s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel futbalu a v duchu fair-play.
4.
a)

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Slávnostné vyhodnotenie: Všetky družstvá bez ohľadu na konečné umiestnenie sú povinné sa

zúčastniť slávnostného vyhodnotenia turnaja.
b)

Doprava: SFZ každému družstvu, ktoré sa kvalifikuje na finálový turnaj, prispeje na dopravné

náklady.
c)

Občerstvenie: Vo finále dostanú účastníci turnaja minerálky, obed a balíček na cestu.

d) Ubytovanie: Ubytovanie sa zúčastneným družstvám neposkytuje.
e)

Šatne: Zabezpečí usporiadateľ turnaja v spolupráci s trénermi mládeže SFZ.

f)

Prezentácia: Účastníci turnaja pricestujú v deň hracieho dňa podľa uvedeného rozpisu zápasov.

Na stretnutie musí družstvo prísť minimálne 30 minút pred jeho začiatkom.
g)

Lopty: Hrá sa s loptami veľkosti č. 4. Finále s loptami Adidas, zabezpečí SFZ.

h) Výstroj: Dres, trenírky, štulpne, chrániče, kopačky lisované, turfy na umelú trávu. Každé družstvo
si prinesie dve sady dresov odlišnej farby.
V Bratislave, 4.10.2011
Jozef Záhorský
grassroots manager SFZ
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