
 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA 
VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK 

ročníky 2003 a mladší 
 
 

O POHÁR STAROSTU OBCE KOŠECA 

 
 
 

Dátum:   21. december 2013 o 8.30 hod. 

 

Miesto konania:  telocvičňa Základnej školy v Košeci 
 

Pozvané družstvá:  KOVO BELUŠA 
    PRIEHRADA UDIČA 
    ISKRA BORČICE 
    MFK ILAVA 
    FK KOŠECA 

 
 
Technické informácie: 
 

 Štartovné    20 € 
           max. počet hráčov 12 

 
 Prezentácia 8.00 – 8.30 hod 
 Družstvá majú zabezpečenú šatňu, sprchy  
 Obuv – vhodná do športovej haly (ideálne s bielou podrážkou) 

 
Hrací systém: 
 

 Hra 4 hráčov v poli + brankár 
 Hrá každý s každým 
 O umiestnení rozhoduje: počet bodov, vzájomný zápas, skóre 

 
 

 
 
Organizátori turnaja:   Kontaktné tel. č.  0918 323 354 
 

FK Košeca    Obecný úrad Košeca 
     Hlavná 36/100 
018 64 Košeca   018 64  Košeca                               

 
 
 
 

 

 



 

 

PRAVIDLÁ HALOVÉHO TURNAJA  
PRÍPRAVIEK ročníky 2003 a mladší (Košeca, 21.12.2013) 

 
 

Turnaj sa hrá podľa pravidiel halového futbalu! 
 
 
Hrací čas:  1 x 20 minút 
 
Hracia plocha: Hádzanárske ihrisko. Ak sa lopta dotkne stropu, zahráva druhé  

družstvo nepriamy kop z polovice ihriska. 
Aut – sa kope z miesta, kde lopta opustila hraciu plochu. 

 
Brankár:  Chytá rukami vo vymedzenom priestore bránkoviska (6 m), nesmie  

loptu z ruky vykopnúť ani vyhodiť cez polovicu ihriska.  
Priestupok sa trestá nepriamym kopom z polovice ihriska. Cez polovicu 
môže hrať iba ak je lopta v hre. 

 
Malá domov: Brankár nemôže hrať rukami. V prípade chytenia lopty rukami –  
         nepriamy kop z hranice bránkoviska. 
 
Múr:   minimálne 5 metrov 
  
Striedanie:  hokejovým spôsobom počas prerušenia hry! 
 
Priestupky:  Zákerné a hrubé fauly, nešportové správanie sa budú trestať žltými  

resp. červenými kartami. 
Žltá karta – vylúčenie na 2 min., počas ktorých je družstvo oslabené 
Červená karta – vylúčenie hráča do konca zápasu a družstvo zostane  
oslabené na 2 min. 

 
Rozhodcovia: zabezpečí organizátor turnaja 
 
Bodovanie:  víťazstvo – 3 body 
   remíza – 1 bod 
   prehra – 0 bodov 
 
Kritériá umiestnenia: 1. počet bodov 
    2. vzájomný zápas 
    3. rozdiel skóre 
    4. vyšší počet strelených gólov 
    5. rozstrel zo značky pokutového kopu 
 
Ceny:    Prvé tri družstvá získajú pohár, diplom a medailu. 
    Vyhlásený bude najlepší strelec, hráč a brankár turnaja. 
 
Výstroj:   halové kopačky resp. tenisky s bielou podrážkou. 
 
 
 

ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY V ORGANIZÁCII TURNAJA !!! 


