
Cífer CUP 2013 - pravidlá turnaja 

(sobota 10.8.2013, Cífer) 

Usporiadateľ: ŠK Cífer – futbalový oddiel 

Organizačný výbor : Marián Moravčík  – predseda organizačného výboru 

Ing. Roman Peško – člen organizačného výboru 

Ing. Dušan Tittel  – čestný hosť turnaja 

Peter Slíž – hlavný rozhodca 

Futbalové ihrisko:  Cífer, Štadiónová 26, http://goo.gl/maps/F5BNB 

GPS súradnice: N48.318735  E17.481456  

1. Pravidlá turnaja: 

 Vek hráčov - rok narodenia 2002 a mladší 

Hrací čas – 1 x 15“ 

Počet hráčov – 6+1 

Rozmery ihriska – 40 x 60 m 

Rozmery bránok – 5 x 2 m 

Striedanie - ľubovoľné 

2. Pravidlá hry: 

Hrá sa podľa pravidiel SFZ bez postavenia mimo hry a s nasledovnými spresneniami: 

 Striedanie hráčov je ľubovoľné, aj v neprerušovanej hre. Bránkovisko je riadne označené. 

Brankár môže loptu chytať do rúk iba v bránkovisku. Kop od brány sa vykonáva z bránkového 

územia nohou a súperovi hráči musia byť mimo bránkového územia. Ak brankár získa loptu do 

rúk počas hry, môže loptu rozohrať (aj rukou). Ak brankár položí loptu z rúk na zem, je táto 

automaticky v hre a súper môže dosiahnuť gól (brankár nemôže takúto loptu zobrať späť do 

rúk - inak je nepriamy voľný kop). 

 Roh sa kope, ak lopta ide za bránkovú čiaru po dotyku brániaceho hráča ako aj brankára. 

 O „malej domov„ platia tie isté pravidlá, ako pre veľký futbal. Ak hráč úmyselne prihrá nohou 

loptu svojmu brankárovi, ten ju môže spracovať alebo odkopnúť iba nohou, telom, hlavou, ale 

nesmie sa jej dotknúť rukami. Porušenie tohto pravidla má za následok pokutový kop. 

http://goo.gl/maps/F5BNB


 Rozohrávanie lopty po opustení hracej plochy: 

Lopta sa vhadzuje spoza postrannej čiary. 

 Rozohrávanie lopty po dosiahnutí gólu a na začiatku zápasu: 

Priamo z výkopu (bez dotyku spoluhráča) gól neplatí. 

 Voľné kopy: 

Pri realizácii voľných kopov musia byť všetci hráči súpera vzdialení 5 m od lopty. 

3. Systém hry: 

Družstvá budú rozdelené do skupín. V rámci skupiny sa hrá systémom každý s každým (jednokolovo) 

podľa rozlosovania, ktorého čas je bezpodmienečne nutné dodržiavať! 

Víťazstvo v stretnutí sa hodnotí 3 bodmi, remíza 1 bodom a prehra 0 bodmi. O poradí v skupine 

rozhoduje: 

a) celkový počet získaných bodov 

b) vzájomné stretnutia,  

c) rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí, 

d) rozdiel gólov zo všetkých stretnutí, 

e) vyšší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí. 

f) pokutové kopy - rozstrel 

 

Nadstavba: 

V nadstavbe pri nerozhodnom výsledku (play-off zápasoch) budú nasledovať 3 pokutové kopy. Ak sa 

nerozhodne, každé družstvo bude realizovať 1 pokutový kop až do rozhodnutia. 

Ten istý hráč môže opakovane realizovať pokutový kop až po vystriedaní všetkých hráčov družstva 

(vrátane brankára), ktorí boli v okamihu skončenia hry na hracej ploche. 

4. Tresty hráčov/hráčok: 

 žltá karta – v prípade, že hráč obdrží žltú kartu je vylúčený z hry na 2 minúty a družstvo hrá o 

jedného hráča menej, po dvoch minútach môže vylúčený hráč nastúpiť na zápas, 



 červená karta – v prípade, že hráč obdrží červenú kartu je vylúčený na 5 minút a zároveň do 

konca zápasu. Po piatich minútach hrá družstvo v plnom počte. Vylúčený hráč môže v ďalšom 

stretnutí nastúpiť. 

5. Štart hráčov: 

Vedúci (tréner) družstva musí mať so sebou na každom zápase: 

- Zápis zo stretnutí a Súpisku 

- Kartičku poistenca a registračné preukazy  

V prípade konfrontácie, hráči musia predložiť originály registračných preukazov .  

Vek hráčov nesmie presiahnuť určenú hranicu v každej kategórii. 

Výnimka organizátora: 

v družstve organizátora môžu štartovať max. 2 starší chlapci (o rok starší- 2001) 

6. Počet hráčov: 

Max. počet hráčov v družstve je 14, hráči musia byť uvedení na Súpiske a v Zápise zo stretnutí. 

7. Výstroj: 

Jednotné dresy, kopačky, chrániče holenných kostí. Nesmie sa hrať v kopačkách s kovovými a 

vymeniteľnými kolíkmi. Hrá sa s loptami č.4 zn. ADIDAS. 

8. Nástup družstiev: 

Do priestorov ihriska môžu ísť s hráčmi/hráčkami len tréner, vedúci družstva a lekár družstva, títo budú 

riadne označení (max 3 osoby). Nástup družstiev na zápasy bude spoločný, pod vedením rozhodcu 

zápasu. Podľa zápisu hosťujúce družstvo podáva ruky súperovi. V prípade telefonického upozornenia je 

možnosť preloženia zápasu, ale len z ADEKVÁTNYCH DÔVODOV. 

9. Konfrontácia: 

Pred začiatkom zápasu (15 min.) je možné previesť konfrontáciu, pokiaľ o to jedno z družstiev požiada. 

Protesty voči štartu hráčov/hráčok sa podávajú do 5 min. po ukončení zápasu a po 

zaplatení protestného vkladu vo výške 30,- € u riadiaceho pracovníka skupiny. Ak je protest 

opodstatnený, vklad sa vracia späť. 

10. Zdravotné zabezpečenie a poistenie: 

Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Prvá pomoc a ošetrenie drobných zranení je na 

ihriskách zabezpečované zdravotníckym personálom. 



V prípade zdravotného ošetrenia v nemocnici, musí mať  vedúci družstva k dispozícii karty poistencov 

hráčov alebo poistku s menným zoznamom poistených osôb. 

11. Upozornenie: 

V prípade nepriaznivého počasia, sú tréneri povinní prísť do CALL CENTRE a informovať sa o prípadných 

zmenách v časovom harmonograme zápasov a o ďalšom postupe. 

Tréneri sú povinní informovať sa v CALL CENTRE o správnosti priebežných výsledkov a následne o 

možnosti postupu zo základnej skupiny do play-off. Ide napr. o možnú zmenu ihriska atď. 

 

Marián Moravčík                                                                               Peter Slíž                                                                                                                                                                                                                                                                    

Predseda organizačného výboru                                                       Hlavný rozhodca 


