
PROPOZÍCIE  
 DLHODOBÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ  STREDNÝCH ŠKÔL KSK  

VO FUTSALE  
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 

     A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Organizátor: Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Košice, Strojárenská 3               
z poverenia Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja  

Miesto:         podľa dohody 

Hrací deň:     podľa dohody 

Úhrada:         Podľa usmernenia CVČ – RCM 

     B.TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Podm.účasti: Súpiska napísaná na PC potvrdená riaditeľom školy – predložiť pri prezentácii,  

preukaz poistenca a preukaz totožnosti. 

Právo štartu:  študenti a študentky SŠ narodení 1.1.1996 a mladší 

Družstvá:       10 členné + 1 vedúci, aktuálne na hracej ploche je hráčov 4 + 1 

Predpis:          Hrá sa podľa pravidiel futsalu a tohto rozpisu. Hrá sa na ihrisku s hádzanárskymi 
rozmermi, s loptou č. 4 s tlmeným odskokom. Auty a rohy sa kopú, čas na rozohranie je 
5 s, pričom brániaci hráč je vo vzdialenosti 5 m. Rovnako tomu tak je pri trestnom kope.  
Pokutový kop sa strieľa zo vzdialenosti 9 m, strieda sa hokejovým spôsobom. Brankár 
rozohráva loptu rukou a môže ju rozohrať po celom ihrisku. Keď je lopta v hre môže 
hrať brankár aj nohou, ale vždy platí, že loptu musí odovzdať do 5 s. Ak brankár 
rozohrá loptu, môže sa mu tá od vlastného hráča vrátiť len vtedy, keď prejde za poliacu 
čiaru, alebo sa jej dotkne súperov hráč. V opačnom prípade ide o tzv. malú domov 
a družstvo je potrestané nepriamym kopom. Brankár však môže hrať na súperovej 
polovici hracej plochy. 

                       Družstvu sa v každom polčase rátajú osobné chyby jeho hráčov / faul,.. / a po 5. faule sa 
za každý ďalší kope trestný kop zo vzdialenosti 9 m bez možnosti postaviť múr. 
V druhom polčase sa chyby počítajú od začiatku. Vkĺzačky sa pískajú ako nebezpečná 
hra, rovnako tak brankárovi pri hodení sa pod nohy mimo bránkoviska.  

                       Po každom stretnutí si súperi podajú ruky !!!  

                     Pri udelení trestu hráčovi, resp. družstvu v zápase sa bude postupovať v zmysle 
príslušných pravidiel. V závažných trestoch bude o následkoch rozhodovať 
organizátor súťaže. Pri udelení červenej karty hráčovi nasleduje pre previneného 
hráča vyradenie z turnaja. Žltá karta znamená presilovku v trvaní 2 minút pre 
súpera. Po dosiahnutí gólu družstvom hrajúcim presilovku sa potrestaný hráč 
môže zapojiť do hry. 

Hrací čas:      2x12 min.  Pri rovnosti bodov o poradí v skupine rozhoduje:  

1.vzájomný zápas – tabuľka vzájomných zápasov 

                      2. rozdiel gólov zo vzájomných zápasov 

                      3. viac strelených gólov z tabuľky vzájomných zápasov 

                      4. rozdiel celkového skóre 

                      5. vyšší počet strelených gólov celkovo  

                      6. jedenástkový rozstrel   



 

 

Výstroj:            Jednotný športový výstroj, dresy s číslami, športová obuv 

 

Čas. rozpis:      Podľa usmernenia organizátora turnaja    

 Usporiadateľ: Zaistí regulárne ihrisko; zapisovateľa a zápis; ukazovateľ skóre a lekárničku.                              

 Protesty:           Najneskôr do 10 min. po odohratí zápasu s vkladom 5 €. Na zadnú stranu zápisu     

                          o stretnutí napíše protestujúca strana svoje vyjadrenie a podpíše ho. 

Ceny:                v RF diplom+  medaila 

Bodovanie: - za účasť družstva:   
3 body za každý odohratý celý turnaj v základnom kole 
5 bodov za každý odohratý celý turnaj v semifinálovom kole 

  7 bodov za odohratý celý turnaj v regionálnom finále  
- za umiestnenie v RF: 
 1. miesto: 5 bodov 

    2. miesto: 3 body 
 3. miesto: 2 body 

    4. miesto: 1 bod     
 

Poznámka:    Za zdravotný stav a poistenie zodpovedá vysielajúca organizácia. 

                      Súťažiaci si musia priniesť preukaz poistenca a preukaz totožnosti. 

                      Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenných vecí. 

                      Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v rozpise, pokiaľ si to vyžiada racionálne 
riešenie priebehu súťaže a má právo priebežne preveriť dátum narodenia 
súťažiacich hráčov.  

V prípade nevhodnosti rozmerov telocvične odporúčam znížiť počet hráčov na 
ihrisku, či hru na florbalové /malé/ bránky  bez brankára, s úpravou  pravidiel po 
dohode vedúcich družstiev a rozhodcu v danej skupine. 

     

Počas trvania súťaže je v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.                        

Pri zistení porušenia tohto zákazu bude družstvo diskvalifikované.                                                                                                                                                       

 

                               

                       

 


