PROPOZÍCIE
medzinárodného turnaja žiackych výberov
družobných oblastných futbalových zväzov
1. Organizátor turnaja:

Oblastný futbalový zväz Bratislava – mesto
Súmračná 27, 821 02 Bratislava,
tel.: + 421 911 014 596,e-mail: lubomir.udvardy@futbalnet.sk

2. Účastníci turnaja:

1. ObFZ Bratislava – mesto
2. OFS Brno - venkov
3. OFS Znojmo
4. ObFZ Nitra

3. Hráči a veková kategória
Na turnaji môžu štartovať hráči narodení po 1.1.2010 a mladší. Maximálny počet nominovaných je
18 hráčov a 3 členovia realizačného tímu. Súpisku predloží zástupca družstva pred prvým
stretnutím družstva v turnaji.
4. Termín
22.09.2022 (t. j. štvrtok)
5. Miesto
Štadión NŠK 1922 Bratislava (Tomášiková 12444, 831 04 Bratislava)
6. Pravidlá
Hrá sa podľa pravidiel FIFA a týchto propozícií.
7. Hrací čas
Hrací čas každého stretnutia je 2x25 min. s polčasovou prestávkou 5 min.
8. Hrací systém
Družstvá sú zaradené do jednej skupiny. Hrá sa systémom každý s každým podľa vylosovania.
Za víťazstvo sa prideľujú 3 body, remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pre umiestnenie je rozhodujúci
počet bodov získaných vo všetkých zápasoch.
Pri rovnosti počtu bodov dvoch a viacerých mužstiev rozhoduje:
a) celkový počet bodov
d) rozdiel v skóre zo všetkých zápasov
b) vzájomné stretnutie (minitabuľka)
e) vyšší počet strelených gólov zo všetkých zápasov
c) rozdiel v skóre zo vzájomných zápasov f) žreb
9. Striedanie
Počet striedajúcich hráčov, ako aj striedaní je ľubovoľný. Striedanie hráčov je možné len vo
vyhradenom priestore lavičiek.
10. Výstroj hráčov
Každé družstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov odlišnej farby. V prípade, že družstvá majú na
zápas dresy rovnakej farby, družstvo vyžrebované ako hostia je povinné zmeniť dresy. Chrániče
holení sú povinné.
11. Disciplinárne priestupky
Osobné tresty ukladá rozhodca stretnutia v súlade s PF a týchto propozícií.
O štarte vylúčeného hráča v ďalších stretnutiach rozhodne komisia zložená zo zástupcov všetkých
družobných družstiev podľa povahy priestupku, za ktorý bol hráč vylúčený.
12. Rozhodcovia
Deleguje Komisia rozhodcov ObFZ Bratislava - mesto.
13. Družstvo
Družstvo tvoria 10 hráči v poli a brankár (10+1).

14. Ceny
Družstvá získajú za umiestnenie pohár, vyhodnotený bude najlepší hráč, brankár a strelec turnaja.
15. Organizačné zabezpečenie turnaja
O všetkých prípadoch, ktoré nie sú uvedené v týchto propozíciách rozhoduje OV turnaja.
Usporiadateľskú a zdravotnícku službu, stravovanie hráčov a rozhodcov zabezpečuje organizátor.
Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.
16. Organizačný výbor:

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:

Pavel Derkay
Marián Beliansky
Adam Somoláni
Ľubomír Udvardy, Marián Ruc, Walter Rischer,
Dušan Štofík, Jakub Morávek, Tomáš Lojdl,
Michal Hudec, Miroslav Bóc,

17. Časový harmonogram:

Ľubomír Udvardy
sekretár
ObFZ BA-mesto

08.30

Prezentácia a odovzdávanie súpisiek

09.00

Bratislava – Nitra

09.50

Slávnostné otvorenie turnaja

10.00

Znojmo – Brno

11.00

Bratislava – Brno

12.00

Nitra – Znojmo

13.00

Bratislava – Znojmo

13.50

Brno – Nitra

14.45

Vyhodnotenie turnaja

Mgr. Adam Somoláni
predseda KM
ObFZ BA – mesto

Pavol Derkay
predseda
ObFZ BA-mesto

