Stredoslovenský futbalový zväz

974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 93

PROPOZÍCIE

medzi oblastných futbalových turnajov
mladších žiakov – ročník narodenia 2008
v Stredoslovenskom regióne
V súlade s plánom práce TMK SsFZ na rok 2020 vydáva SsFZ tieto propozície medzi
oblastných turnajov mladších žiakov – chlapcov narodených v roku 2008.

A. Všeobecné ustanovenia:
Organizátor turnajov: Stredoslovenský futbalový zväz, TMK SsFZ
Účastníci turnajov: výbery ObFZ CA / ZA / DK / MT / LM / BB / ZV / ZH / LC / RS / VK
Rozdelenie do skupín: A skupina CA / ZA / MŠK ZA
B skupina LM / DK / MT
C skupina ZH / ZV / BB
D skupina VK / RS / LC
Poriadateľ turnajov: poriadateľom turnajov jednotlivých skupín sú TMK ObFZ :
A skupina
B skupina
C skupina
D skupina

ObFZ Čadca
ObFZ Dolný Kubín
ObFZ Banská Bystrica
ObFZ Rimavská Sobota

Termín turnajov: 16. september 2020 (streda) – miesto a čas začiatku oznámi príslušným
ObFZ a TMK SsFZ sekretár povereného ObFZ do 1. septembra 2020
Rozhodcovia: zabezpečí poriadajúci ObFZ
Cestovné a stravné: hradí každý ObFZ pre svoju výpravu
Zdravotná služba: zabezpečí poriadajúci ObFZ
Výstroj: každé družstvo si zabezpečí dve súpravy dresov odlišnej farby
Nástup družstiev: družstvá sú povinné dostaviť sa na turnaj 1 hodinu pred prvým zápasom
turnaja
Zloženie výpravy: 18 hráčov + 2 tréneri

B. Športovo - technické ustanovenia
Pravidlá: hrá sa podľa pravidiel futbalu a tohto rozpisu
Štart hráčov: žiaci nar. po 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008
Podmienka štartu: každé družstvo predloží súpisku s dátumom narodenia a číslami hráčov
potvrdenú príslušným ObFZ

Počet hráčov: 8 + 1
Hracia plocha ( obrázok 1 ): hrá sa na skrátenej a zúženej hracej ploche, na bránky 2x 5 m v
súlade s RS SsFZ 2020/2021 pre kategóriu mladších žiakov U13
Hrací čas: 2 x 30 min.
Striedanie: v každom zápase možno striedať bez obmedzenia, každý hráč musí odohrať min.
30 min.
Vylúčenie: vylúčený hráč nemôže nastúpiť v nasledujúcom zápase
Ceny: víťaz obdrží diplom poriadajúceho ObFZ
Poradie zápasov: rozlosovanie uskutoční turnajová komisia pred začatím turnaja za účasti
garanta TMK SsFZ
Zápisy o zápase: zodpovedá sekretár poriadajúceho ObFZ, odovzdá garantovi TMK SsFZ
Výber hráčov: zabezpečí a zodpovedá garant TMK SsFZ v súčinnosti s trénermi v počte 18
(16 + 2) hráčov podľa predtlače v prílohe propozícií
Hrací systém turnaja: hrá sa v skupinách podľa oblastí systémom každý s každým, v prípade
nerozhodného výsledku sa kopú kopy zo značky pokutového kopu ako pomocné kritérium pre
určenie konečného poradia. O konečnom poradí rozhoduje:
1. počet získaných bodov
2. výsledok vzájomného zápasu ( v prípade remízy výsledok kopov zo značky PK)
3. gólový rozdiel zo všetkých zápasov
4. vyšší počet strelených gólov

C: Tréneri a garanti
A skupina

ObFZ Čadca

ObFZ Žilina

MŠK Žilina

garant

B skupina

ObFZ L.Mikuláš

ObFZ Martin

ObFZ D.Kubín

garant

C skupina

ObFZ Žiar n. Hr.

ObFZ Zvolen

ObFZ B.Bystrica

garant

D skupina

ObFZ V. Krtíš

ObFZ Lučenec

ObFZ R. Sobota

garant

Miroslav Král
0903 682 565
Tomáš Hvostik
Igor Bella
0905 412 378
Pavol Frigmanský
Ján Štrba
0904 482 164
Rastislav Kollár
Marián Berky
0907 447 520
Ladislav Dányi

Žiadame všetky ObFZ, aby obratom nahlásili meno a kontaktné číslo trénera,
zodpovedného za výber príslušného ObFZ (na tel. 0905 482 164 - p. Štrba)
Žiadame poriadajúce ObFZ, aby čo najskôr zaslali príslušným ObFZ upresnenie
o mieste konania turnaja a možnostiach stravovania. Zároveň žiadame oznámiť tieto
údaje aj na TMK SsFZ, p. Štrbovi, tel.: 0905 482 164
Príloha: tlačivo nominačnej listiny

Mgr Ladislav Matejka
ved. sekretár SsFZ

Mgr. Vojtech Kováč
predseda TMK SsFZ

Ján Štrba
tréner mládeže SFZ

Obrázok 1:
Hracia plocha

Ján Štrba, tréner mládeže SFZ

