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Propozície halov. turnaja „Winter Cup 2014“ – Športová hala Močenok 
 

                                     sobota  4.1.2014  o  9.00  hod. 
 
 

1)  Účastníci turnaja  :                - mužstvá, ktoré splnia všetky náležitosti pre štart v turnaji, 
                                                      ako je prihláška a úhrada štartovného. 
                                                      Štartujú hráči nar. 1.1.2003 a mladší na registračný a zdrav. 
                                                      preukaz ( kontrola pred zahájením turnaja ). 
 
2)  Počet mužstiev :                   - podľa počtu prihlásených mužstiev - 9 tímov 
                                                     skupiny A + B 
                                                     ( 13 hráčov + 2 realizačný tím ). 
                                                           
3)  Hracia plocha :                    - športová hala s palubovkou, dĺžka ihriska zhodná  
                                                    s hádzanou, lopta č. 4, (auty sa vhadzujú) 
 
4)  Hrací čas :                           - 1x 18 min. ( hrubý čas ) 
 
5)  Počet hráčov :                     - 4 hráči + 1 brankár 
 
6)  Pravidlá turnaja : 
 

      a)   brankár                       -  zahajuje hru po prerušení z pokutového územia rukou 
                 alebo nohou, hodom alebo výkopom. Lopta nesmie 

                            pretnúť poliacu čiaru bez dotyku ktoréhokoľvek hráča.                                
                                           Po porušení tohto pravidla, zahráva súper priamy  kop  
                                           z poliacej čiary.                                                          

                 V neprerušenej hre toto pravidlo neplatí. 
-   zahajuje hru po prerušení, postavenie súperových hráčov 
    musí byť mimo pokutového územia.          
-   zahajuje hru po prerušení z pokutového územia, nesmie 
    spätnú prihrávku od spoluhráča, tzv. malá domov, chytať 
    rukou. Priestupok sa trestá priamym  voľným kopom 
    z hranice pokutového územia ( 6 m ), proti mužstvu, ktoré sa 
    previnilo. 
-   prešľap a hra rukou mimo pokutové územie sa trestá 
    priamym  voľným kopom z hranice pokutového územia  

                                                   ( 6 m ) 
                                                -  postavenie brániaceho súpera pri kopoch  ( 5 m ) 
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b)  auty                                  -    súper loptu vhadzuje do hry z miesta, kde lopta opustila 
                                                    ihrisko. Gól dosiahnutý bez dotyku ktoréhokoľvek hráča  
                                                    neplatí. Po porušení pravidla sa zahráva priamy kop  
                                                    z hranice pokutového územia.                                                                                              

 
c)  dotyk lopty so stropom     -  priamy  voľný kop proti mužstvu, ktoré sa previnilo, z miesta  
                                                   dotyku 
 
d)  striedanie hráčov              -   striedanie hráčov počas stretnutia je priebežné aj v neprerušenej 
                                                   hre 
                                  
e)  žltá karta v stretnutí           -   hráč je vylúčený na 2 min.- presilovka súpera. Po dosiahnutí  
                                                    gólu mužstvom, hrajúcim presilovku, oslabené mužstvo hrá 
                                                    v plnom zložení. 
 

f)   červená karta                    -   stop na 1 nasledujúci zápas 
 
g)   pokutový kop                    -  priamy voľný kop z hranice 7 m 
 
h)   zápasy o umiestnenie:       -  ak sa nerozhodne o výsledku v riadnom hracom čase, kopú sa 
                                                   pokutové kopy v sériách ( 3 + 1 + 1 ) až do konečného  
                                                   rozhodnutia 
 
i)  systém skupín:                   -   o víťazovi rozhoduje:   počet bodov 
                                                                                                       rozdiel skóre 
                                                                                                        viac strelených gólov 
 vzájomný zápas 
                                                                                                         los 
 
j)  námietky                           -   hneď po skončení stretnutia ( finančná zábezpeka 20€ ) 
 
k)  záver                                  -   organizátor si vyhradzuje právo zmeny systému stretnutí 
                                               -   účastníci turnaja nie sú nijako poistení a organizátor  
                                                   nezodpovedá za fyzickú  ujmu alebo materiálnu stratu 
                                                   v súvislosti s účasťou na turnaji. 
                                                   Za chovanie a bezpečnosť hráčov v celom areáli a za zaistenie 
                                                   osobných vecí a cenností zodpovedá vedúci výpravy 


