
PROPOZÍCIE 
      XXII. ročníka halového futbalového turnaja dospelých  

ObFZ BARDEJOV 
 

Základne ustanovenia : 

 

Organizátor  : ŠTK ObFZ BARDEJOV 

Termín   : 3.3.2018 (sobota), 8.00 hod. 

Miesto   : Bardejov, Športová hala MIER Bardejov 

....................................................................................................................................................... 

TECHNICKÉ  USTANOVENIA 

 
Hrací čas  :  1 x 15 minút hrubého času, bez striedania strán a polčasovej prestávky 

 

Súpiska  :  Každé mužstvo predloží súpisku na ktorej môže byť  maximálne 15 hráčov. 

Za FK môžu štartovať iba hráči v danom FK registrovaní a s platným RP. FK môžu 

na turnaji reprezentovať aj hráči mladší ako 18 rokov bez ostaršenia od 

telovýchovného lekára, ale FK musí predložiť písomný súhlas oboch rodičov a FK 

pred začiatkom turnaja povinne. Nesmú nastúpiť hráči ktorí sú v treste za inzultáciu 

rozhodcu. 
 

Počet hráčov  : 4 + 1, väčší počet hráčov sa trestá vylúčením na 2 min. 

    Minimálny počet hráčov v poli 3 + 1. 

 

Striedanie  : Neobmedzené, počas hry. 

 

Hra brankára  : Brankár rozohráva ľubovoľným spôsobom. Pri rozohrávaní kopu od brány nesmie hráč  

napadať brankára. Brankár môže rozohrať loptu aj na súperovu polovicu hracej plochy.  

Brankár nesmie chytiť úmyselnú „malú domov“. 

 

Bránkové územie : Priestupok v bránkovom území sa trestá PK zo značky 7 m. 

    Pri priamom voľnom kope a aute vzdialenosť hráčov 5 m. 

 

Hracia plocha  : Hra sa na postranné čiary, hra sa prerušuje iba keď lopta opusti HP, alebo keď sa dotkne  

stropu. Aut sa rozohráva nohou. 

 

Lopta   : Hrá sa s futsalovou loptou. 

 

Vylúčenie hráča           : Po ŽK karte je vylúčený hráč na 2.minúty a po ČK je hráč vylúčený na 2.minúty plus do 

konca zápasu. Po 2. minútach môže nastúpiť ďalší hráč. Pri vylúčení brankára (ŽK) brankár 

ostáva v bráne na 2.minúty ide hráč z poľa. 

 

Protesty  : FK môže podať písomný protest do 5 min. po skončení zápasu s vkladom 10 € ŠTK. 

 

Vklad do turnaja : Vklad 35 € bude fakturovaný cez ISSF zbernú faktúru.  

 

Postup zo skupiny : Podľa počtu prihlásených družstiev 
 

Umiestnenie  : V zákl. skupinách rozhoduje - počet bodov 

        - vzájomný zápas 

- skóre 

- väčší počet strelených gólov 

- pokutové kopy na každej strane po 3 (v prípade  

  nerozhodného stavu až do rozhodnutia vždy po jednom)  

 

Mgr. Ján Labanc, v.r.      Mgr. Branislav Marko, v.r.  

 predseda ObFZ       predseda ŠTK ObFZ   

   


