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Čadčianske futbalové Vianoce
Štefanský pohár (20. roč.) a Novoročné Turnaje mládeže (8. roč.)

            28. december 2015                                    3.-7. január 2016
Novoročné turnaje mládeže

Čadčianske futbalové Vianoce sú špeciálnou akciou, ktorá začína 29.12. atraktívnou dospeláckou exhibíciou 
tímov a hráčov z celej SR a pokračuje v novom roku maratónom desiatich mládežníckych turnajov. Cieľom 

Novoročných turnajov mládeže je dať možnosť v krátkom čase a pod jednou strechou zašportovať si všetkým 
vekovým kategóriám. Priestor dostávajú najmä kluby z regiónu, predsa len, ešte je sviatočné dovolenkové 

obdobie, ale radi privítame všetkých. Turnaje sú skromné, no o to v príjemnejšej atmosfére.
V priebehu pár dní očakávame tento rok účasť okolo tisícky futbalistov!

Organizátor a partneri: FK Čadca, Mesto Čadca, SPORTIKA, Dombyt Čadca, MPS Čadca
Miesto a termíny: Mestská športová hala Pratex Čadca, Ulica A. Hlinku
Nedeľa
U9-8 roč. 2007-2008, 3. január 8.00 – 12.45
U11-10 roč. 05-06, 3. január 13.00 – 19.00
Pondelok
U11-10 roč. 05-06, 4. január 8.00 – 12.45
U14-15 roč. 02-01, 4. január 13.00 – 19.00
Utorok
U15-14 roč. 01-02, 5. január 8.00 – 12.45

Utorok
U17 roč. 99-00, 5. január 13.00 – 19.00
Streda
U12 roč. 04, 6. január 8.00 – 12.45
U13 roč. 03, 6. január 13.00 – 19.00
Štvrtok
Juniorky U18 roč. 98 a ml., 7. január 8.00 – 12.00
U19 roč. 97-98, 7. január 12.30 – 19.00

Pravidlá: Počet  hráčov 4  +  1,  U9-8 5+1.  Pravidlá  futbalu  kombinované s  malým futbalom,  
doplnenia  po  dohode  s  trénermi.  Hokejové  striedanie.  Auty  sa  kopú,  prípravky 
kopanie + vhadzovanie. Brankár rozohráva z ruky, nie cez poliacu čiaru, keď položí  
loptu na zem, je braný ako hráč. Rozohranie štand. situácie – 5m. Na striedačkách 
len hráči, tréner a vedúci.

Hrací systém a čas: 6 družstiev = každý s každým 1x18 min., 7 družstiev = každý s každým 1x15 min.,
8 družstiev = v 2 skupinách každý s každým + 2 zápasy o umiestnenie (1x15min.).

Hracia plocha: palubovka 20x40m s výbehmi, brány 5x2m,  futbalová lopta veľkosť č.4.
Štart hráčov: Každý hrá na vlastnú zodpovednosť, turnaj nie je poistený.

11 hráčov + 2 realizačný tím, súpisku predloží vedúci s uvedenými menami hráčov,  
dátumom narodenia a číslami dresov, hráči majú povinnosť mať pri sebe preukaz 
poistenca, v prípade žiadosti o konfrontáciu aj iný doklad totožnosti, prípadne RP.

Určenie poradia: 1. body, 2. vzájomný zápas, 3. skóre (rozdiel, strelené góly), 4. pokutové kopy).
V kategóriách prípraviek sa pri vyhlasovaní nebude uvádzať poradie.

Prípadné tresty: Žiaci, dorast: ČK (2 ŽK) – 2 min oslabenie, hráč nedohrá. V prípade udelenia ČK stop 
v nasledujúcom zápase.  Prípravky: ŽK – povinné striedanie hráča.  Organizátor si  
vyhradzuje právo rozhodnúť o prípadných protestoch s konečnou platnosťou.

Štartovné: 55,- € (poháre, diplomy, občerstvenie, rozhodcovia, organizácia...), platba na mieste 
pred turnajom pri prezentácii.

Ceny: Všetky družstvá poháre a diplomy + najužitočnejší  hráč,  najlepší  strelec,  najlepší  
brankár, naj fanúšik, cena FAIR PLAY.

Občerstvenie: Párky podľa chuti, pitný režim – minerálky + čaj, v hale k dispozícii bufet.
Organizačný štáb: FK Čadca a tréneri jednotlivých družstiev

Informácie: 0907814153, 0918993080, klub@fkcadca.sk.
za FK Čadca a organizátorov

Eduard Gábriš

  

Tešíme sa na Vás


