
 

 

Malý futbal - turnaj 
 

Propozície 

 

A) Všeobecné ustanovenia 

 

ORGANIZÁTOR   OKC Smižany, Obec Smižany, OK Spiš 

KONTAKT   Mgr. František Gonda 

TERMÍN    25.8.2018 (sobota) 

MIESTO   futbalový štadión TJ Slovan Smižany 

PREZENTÁCIA svoj záujem zaslať na e-mail  sutaze2018@gmail.com alebo osobne 

v kancelárii Kultúrneho domu alebo na tel.č. 0919 316 508 

 

    16,00 – 18,30 hod. zápasy medzi jednotlivými družstvami 

    18,30 hod. vyhodnotenie turnaja 

 

B)  Technické ustanovenia 

 

PRAVIDLÁ   Hrá sa podľa pravidiel minifutbalu (viď príloha). 

HRACÍ SYSTÉM  Určí sa podľa počtu súťažiacich. 

Hrá sa systémom každý s každým 1x15 min.(hrubého času) bez polčasovej 

prestávky s výmenou strán (hrací systém záleží od počtu prihlásených 

družstiev – upresní  sa pred začiatkom turnaja). Pri zhodnosti bodov o víťazovi 

rozhoduje: 

                      A/ väčší počet získaných bodov 

            B/ vzájomný zápas 

            C/ rozdiel skóre 

ÚČASTNÍCI Počet hráčov na ihrisku 4+1, na súpiske max.10 (na ihrisku musí hrať 1 žena 

a 1 hráč môže byť registrovaný v klube). 

ROZHODCOVIA Rozhodcov zabezpečí organizátor.  

PROTESTY Do 15 min. po skončení zápasu hlavnému rozhodcovi.  

HLAVNÝ ROZHODCA      Mgr. František Gonda 

VÝSTROJ Družstvá nastupujú v jednotných vlastných dresoch. Brankár musí byť farebne 

odlíšený od hráčov a rozhodcov. 

CENY Diplomy a vecné ceny zabezpečí vyhlasovateľ a organizátor súťaže.  

DOPRAVA/STRAVA Na vlastné náklady. 

POISTENIE Účastníci sa zúčastňujú turnaja na vlastné nebezpečenstvo.  

ZDRAVOTNÍK Zdravotníka zabezpečí organizátor. 

POZNÁMKA Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu 

organizátor oznámi účastníkom pred začiatkom  turnaja. Za cennosti a stratu 

vecí organizátor neručí.  

POTVRDENIE O ÚČASTI súpisku zaslať elektronicky na adresu: sutaze2018@gmail.com 

                                               do 20.8.2018. Po tomto termíne nebudú vaše potvrdenia o účasti akceptované. 

POZNÁMKA: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi účastníkom 

pred začiatkom  turnaja. Za cennosti a stratu vecí organizátor    neručí. Prihlásením do  tejto súťaže  účastník (zákonný zástupca) 

súhlasí s použitím podobizne, obrazových snímok i zvukových nahrávok, ktoré budú zaznamenané počas Športovo – zábavného 

popoludnia vo forme ich zverejnenia   na webovej stránke organizátorov(www.smizany.sk/;www.okcsmizany.sk;  

www.milujemsport.olympic.sk;www.olympic.sk;https://zussmizany.edupage.org/), v tlači  (Smižiansky hlásnik) a na ich  FB 

stránkach. Súhlas sa dáva na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať. 

 

 

Smižany  9.7.2018       OKC Smižany 
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