
 

 
 

Medzinárodné turnaje výberov družobných futbalových zväzov 
Kysuce – Frýdek Místek – Skoczów 

Roč.  2002 a 2003 
 

PROPOZÍCIE 
 

Organizátor:      ObFZ Kysúc 

Oficiálny partner:               QUICK SPORT 
 
Termín:  7.2. 2015, prezentácia 8.15 – 8.40 
Miesto:   Športová hala PRATEX 
Účastníci:   Výbery oblastných zväzov Kysuce, Frýdek Místek a Skoczów. 

Žiadame akceptovať dohodu, že vo výberoch nebudú nominovaní hráči z vyšších 
žiackých súťaží – turnaje sú priestorom pre hráčov z nižších súťaží, ktorí takto 
dostávajú jedinečnú možnosť medzinárodnej konfrontácie. 
3 družstvá mladších žiakov U13 (roč. 2002) a 3 mladších žiakov U12 (roč. 2003). 

 

Pravidlá:   Oficiálne pravidlá futbalu kombinované s pravidlami futsalu (zmeny po dohode). 
- 4+1 hráčov; 2x15 minút, hrá sa systémom každý každým, 
- hokejové striedanie, auty sa hádžu, 
- vzdialenosť hráča od zahrávania štandardnej situácie 5m,  
- brankár rozohráva z ruky, loptu nemôže vyhodiť cez poliacu čiaru, 
- keď položí brankár loptu na zem, je braný ako hráč a lopta je v hre 
- ČK (2 ŽK) – stop do konca zápasu, 2 min. oslabenie, v zápase už nenastúpi, 

Určenie poradia: 1. body, 
   2. vzájomný zápas, 

   3. skóre (rozdiel, strelené góly), 
4. pokutové kopy (3 a po jednom do rozhodnutia). 
 

Nominácie:   Každý hrá na vlastnú zodpovednosť, turnaj nie je poistený. Každý hráč bude mať 
preukaz poistenca! 10 hráčov + 2 realizačný tím, súpisku predloží vedúci družstva 
s uvedenými menami hráčov, dátumom narodenia a číslami dresov.  
Nominácia (strava) jedného zväzu (U13+U12+realizačný tím) max 25 účastníkov. 

Ceny:   1.až 3. miesto diplomy 
   1. miesto pohár 

Individuálne ceny: najužitočnejší hráč, najlepší brankár, prípadne ďalšie ceny. 
 

Občerstvenie:  Pitný režim počas turnaja, obed po turnaji v susedstve haly. 
Informácie a prezentácia:  Stolík časomeračov. 

 

 
 

PaedDr. Stanislav Špila               František Mrmus       Lenka Rumanová 
 predseda ObFZ Kysúc  predseda TMK ObFZ Kysúc              sekretár ObFZ Kysúc 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Program 
 

 

8:50  Otvorenie 
 

U12 9:00  Čadca  : Frýdek Místek 
10:10  Frýdek Místek : Skoczów 
11:20  Čadca  : Skoczów 
 

U13 9:35  Čadca  : Frýdek Místek 
10:45  Frýdek Místek : Skoczów 
11:55  Čadca  : Skoczów 
 
 

12:20  Vyhlásenie výsledkov 
 
Obedy:  13:00   

 

 
Výsledky 
 

 

TURNAJ U12 
 

ObFZ Čadca F. Místek Skoczów body skóre poradie 

Čadca 7.2.      

F. Místek  2015     

Skoczów   Čadca    

 

najužitočnejší hráč:     najlepší brankár: 
 
 
 

TURNAJ U13 
 

ObFZ Čadca F. Místek Skoczów body skóre poradie 

Čadca 7.2.      

F. Místek  2015     

Skoczów   Čadca    

 

najužitočnejší hráč:     najlepší brankár: 

 

 

 

 

 
 
 

          


