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AA..    TTEECCHHNNIICCKKÉÉ    UUSSTTAANNOOVVEENNIIAA  

       

11..  UUssppoorriiaaddaatteeľľ::  

  

* Mestský úrad v Prešove (MsÚ).  

* Slovenský futbalový zväz (SFZ). 

* Slovenská federácia  nepočujúcich športovcov (SFNŠ). 

* Občianske združenie Športový klub nepočujúcich detí (OZ ŠKND). 

  

22..    DDááttuumm::  

06. – 12. júla 2014 

  

33..    MMiieessttoo  kkoonnaanniiaa::  

     Handball Aréna, Prešov. 

  

44..    TTeerrmmíínn  pprriihhllááššookk::  

      Do 15. marca 2014 na adresu: 

      Občianske združenie Športový klub nepočujúcich detí 

Tomášikova ul. 36 

080 01 Prešov 

          ee--mmaaiill::      oozzsskknndd@@ggmmaaiill..ccoomm  

  

5.  Organizační pracovníci: 

* Riaditeľ turnaja: Vladimír Kohut 

 (OZ Športový klub nepočujúcich detí). . 

  

 * ZZáássttuuppccaa    rriiaaddiitteeľľaa      ttuurrnnaajjaa::      

   Miloš Štefek    

   (Slovenská federácia nepočujúcich športovcov) 

    

* Športovo –  technická  komisia:    

- Vladimír Ľupták  

  (Slovenský futbalový zväz) 

-  Rastislav Hrdlík 

    (Slovenská federácia nepočujúcich športovcov) 

- Samuel Dvorjak  

   (OZ Športový klub nepočujúcich detí).      

 

* Tlačový tajomník:  

Milan Országh 

(OZ Športový klub nepočujúcich detí).   

  

mailto:sknd@gmail.com
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66..  UUbbyyttoovvaanniiee  aa  ssttrraavvoovvaanniiee:: 

UUppoozzoorrnneenniiee!!  

Každá výprava za ubytovanie a stravovanie platí v plnom rozsahu  z vlastných 

zdrojov. Za jednu osobu na jeden deň je výška poplatku 22,50 € (15 € stravovanie 

 + 7,50 € ubytovanie).  

Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v:  

Súkromná stredná odborná škola, MLADOSŤ,  

ul. Pod Kalváriou 36  

080 01 Prešov 

 

77..  CCeessttoovvnnéé::  

          ÚÚččaassttnnííccii  ssii  hhrraaddiiaa    zz  vvllaassttnnýýcchh  zzddrroojjoovv..  

  

88..    PPrríícchhoodd::  

 06. júla 2014 (nedeľa)  do 18,00 h. 

  

  99..  OOddcchhoodd::  

 12.júla 2014 (sobota) ráno. 

 

1100..    PPooččeett    ččlleennoovv    vvýýpprraavvyy::  

    AAkkýýkkooľľvveekk  ppooččeett..  

 Jedno družstvo môže mať max. 10 hráčov. Na súpiske, ktorú  pred  zápasom  vedúci 

družstva odovzdá zapisovateľovi, môže byť len 8 hráčov. 

VVoo  vvýýpprraavvee  mmôôžžee  bbyyťť  aajj  rroozzhhooddccaa  ss  ppllaattnnýýmmii  rroozzhhooddccoovvsskkýýmmii  sskkúúšškkaammii  oovvllááddaajjúúccii  

pprraavviiddlláá  mmaallééhhoo  ffuuttbbaalluu..    ŠŠppoorrttoovvoo  ––  tteecchhnniicckkáá  kkoommiissiiaa  uurrččíí  zzááppaassyy,,  kkttoorréé  bbuuddee  

rroozzhhooddoovvaaťť..  OOddmmeennaa  vvááššmmuu  rroozzhhooddccoovvii  bbuuddee  rreeffuunnddoovvaannáá  ffoorrmmoouu  uubbyyttoovvaanniiaa  aa  

ssttrraavvoovvaanniiaa  nniiee  ffiinnaannččnnee  ppooččaass  cceellééhhoo  ppoobbyyttuu  nnaa  ttuurrnnaajjii..    

  

1111..    SSúúppiisskkyy::  

Súpiska hráčov potvrdená  lekárom o spôsobilosti súťaženia vo futbale a bezinfekč-

nosti  prostredia  stará max. 3 dni pred príchodom.  

  

1122..  ŠŠttaarrttuujjúúccii::  

Sluchovo postihnutí žiaсi do 16 rokov.  

                                                          

ŠŠttaarrttuujjúú::  

  

NNaarrooddeenníí  

  

11..  jjaannuuáárr  11999988  aa    mmllaaddššíí  

  

SSúúťťaažžiiťť  mmôôžžuu  nneeppooččuujjúúccii  ssoo  ssttrraattoouu  sslluucchhuu  aassppooňň  5555  ddBB  nnaa  „„lleeppššoomm““  uucchhuu  

((33--ttóónnoovvýý  pprriieemmeerr    ffrreekkvveenncciiee  550000,,  11000000  aa  22000000  HHzz,,  nnoorrmmaa  IISSOO  11996644))..  
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1133..  KKoonnttrroollaa  ddookkllaaddoovv::  

Vedúci  jednotlivých výprav sú povinní po  príchode odovzdať riaditeľovi turnaja na 

kontrolu cestovné pasy, prípadne iné ddookkllaaddyy  ppoottvvrrddzzuujjúúccee  ddááttuumm  nnaarrooddeenniiaa..    

 

1144..    IInnffoorrmmáácciiee::  

  Informácie pred a počas turnaja podávajú organizační pracovníci. 

 

1155..    ŠŠttaarrttoovvnnéé::  

100 € (jednosto euro).  

 

1166..    PPooddaanniiee  pprrootteessttuu::  

     Ak chce mužstvo podať protest proti výsledku zápasu, na prednú stranu zápisu 

  uvedie vedúci mužstva poznámku, že podáva protest a na zadnej strane ju rozvedie. 

Zároveň však musí k protestu priložiť 10 euro, ktoré osobne odovzdá niektorému z   

       členov športovo-technickej komisie. 

  

UUPPOOZZOORRNNEENNIIEE!!  

  

  

KKAAŽŽDDÝÝ    ÚÚČČAASSTTNNÍÍKK    TTUURRNNAAJJAA    JJEE    PPOOVVIINNNNÝÝ    BBYYŤŤ  PPOOIISSTTEENNÝÝ    PPRREE    PPOOBBYYTT    AA    

CCEESSTTUU    DDOO    ZZAAHHRRAANNIIČČIIAA!!  

VV  PPRRIIEEBBEEHHUU  TTUURRNNAAJJAA  PPRRII  PPOOSSKKYYTTNNUUTTÍÍ  LLEEKKÁÁRRSSKKEEHHOO    OOŠŠEETTRREENNIIAA  

VV  NNEEMMOOCCNNIICCII    MMUUSSÍÍTTEE  ZZAA  TTÚÚTTOO  SSLLUUŽŽBBUU  ZZAAPPLLAATTIIŤŤ..    OODD  LLEEKKÁÁRRAA  DDOOSSTTAANNEETTEE  

PPOOTTVVRRDDEENNIIEE,,  KKTTOORRÉÉ  VVÁÁMM  DDOOMMAA  PPOO  JJEEHHOO  PPRREEDDLLOOŽŽEENNÍÍ  VVAAŠŠAA  ZZDDRRAAVVOOTTNNÁÁ  

PPOOIISSŤŤOOVVŇŇAA  PPRREEPPLLAATTÍÍ..  
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BB..    OORRGGAANNIIZZAAČČNNÉÉ      UUSSTTAANNOOVVEENNIIAA  

 

11..  PPrraavviiddlláá::  

Súťaž sa hrá  podľa  pravidiel  futsalu. 

 

22..    BBooddoovvaanniiee::  

a) Víťazné  mužstvo získava do tabuľky 3  body. 

b) Mužstvá, ktorých vzájomný zápas bol  nerozhodný získavajú do tabuľky po jednom 

bode. 

c)  Porazené mužstvo nezískava žiadny bod. 

 

33..    HHrraacciiaa    pplloocchhaa::  

Súťaž  bude prebiehať v športovej hale. Ihrisko  má rozmery 20 x 40 m. 

 

44..  LLooppttaa::  

Hrá sa s klasickou futbalovou loptou č. 4 určenou pre futsal.  

 

55..    PPooččeett  hhrrááččoovv::  

a) Na súpiske môže byť  zapísaných maximálne 8 hráčov. 

b)  Na zápas nastupuje  5 hráčov, z toho 1  brankár (4+1). 

c)  Maximálny počet náhradníkov je 3. 

 

66..  SSttrriieeddaanniiee  hhrrááččoovv::  

a) Počet striedaní počas hry sa neobmedzuje. Hráč, ktorý bol vystriedaný sa môže  

     vrátiť do hry a vystriedať iného hráča (podobne ako pri hokeji). 

b) Striedajúci hráč smie vstúpiť na hraciu plochu iba vtedy, ak ju už striedaný hráč  

     opustil. Striedanie sa musí robiť vo vymedzenom priestore pri stredovej čiare. 

c)  Brankár si môže vymeniť miesto s iným hráčom iba so zvolením rozhodcu a pri 

prerušenej hre. 

d) Je povolené „letmé“  striedanie brankára  aj v neprerušenej  hre, t.j.  ako u normál-

neho hráča. Toto  striedanie nie je potrebné hlásiť rozhodcovi. Ustanovenie o jeho 

výstroji zostáva v platnosti, t.j. musí  mať dres odlišnej  farby od ostatných  hráčov. 

    

77..    LLaavviiččkkaa  nnááhhrraaddnnííkkoovv::  

  Na lavičke náhradníkov  môžu byť iba hráči, ktorí  sú zapísaní na súpiske odohrávajú-

ceho sa zápasu. 

 

88..  VVýýssttrroojj  hhrrááččoovv:: 

a) Mužstvo nastupuje  v jednotnom úbore. Brankár musí mať  farebne odlišné  

      oblečenie od ostatých  hráčov. 

    b) Všetci hráči zapísaní na súpiske musia mať na dresoch čísla. 

c)  Predpísaná obuv sú tenisky.    

d)  Farbu dresov volí mužstvo, ktoré je v zápise uvedené ako „domáci“. 
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e) Hráči nesmú mať na sebe počas hry predmety nebezpečné pre ostatných hráčov  

  alebo pre neho samotného (prstene, vlasové sieťky, tvrdé sádrové obväzy, kovové  

  retiazky, náramkové hodinky, náušnice, náramky, a pod.).  

    Pozor! 

 Používanie slúchadiel a iných pomôcok sluchu vrátane vonkajších častí  kochleár- 

 nych implantátov je na turnaji prísne zakázané! 

f)  Ak rozhodca zistí, že hráč má na sebe predmety, ktoré ustanovenia pravidiel nedo- 

    voľujú  a ktoré by mohli byť pre iných hráčov nebezpečné, vyzve hráča, aby ich  

    odložil. Ak hráč neuposlúchne pokyn rozhodcu, nesmie sa zúčastniť na hre. 

g) Hráči sú povinní počas zápasu mať na  nohách chrániče holení, ktoré  musia byť 

    úplne zakryté, musia byť zhotovené  z  vhodného materiálu (gumy, umelej hmoty,  

    polyuretánu alebo z podobných hmôt) a  musia poskytnúť primeranú ochranu pred 

    poraneniami.  

h) Za správny výstroj hráčov sú zodpovední tréneri a vedúci  družstiev. 

 

99..  RRoozzhhooddccaa::  

  Funkciu rozhodcu môže  vykonávať iba osoba s právoplatnými rozhodcovskými skúš-

kami a ovládajúca základné pravidlá futsalu. S určeným rozhodcom musia súhlasiť 

obe mužstvá (ich vedúci). Rozhodnutia rozhodcu súvisiace  s hrou sú konečné. 

 

1100..    HHrraacciiaa  ddoobbaa:: 

2x15 minút s 5  min. prestávkou. 

  

1111..  ZZaaččiiaattookk    hhrryy::  

   Pred stretnutím sa mincou losuje o strany  a výkop. Prvý a druhý  polčas sa začína 

zo  stredu ihriska. Po dosiahnutí gólu sa hra začína rovnakým spôsobom, výkop 

uskutoční mužstvo, ktoré gól  dostalo. Keď dá hlavný  rozhodca pokyn začať hru, 

hráč má otvoriť hru výkopom do polovice súpera.  

 

1122..    LLooppttaa  vv  hhrree  aa  mmiimmoo    hhrryy::  

Uplatňuje sa ako vo veľkom futbale. Mimo hry je lopta vtedy, ak prejde po zemi alebo   

vo vzduchu postrannú  alebo bránkovú  čiaru, alebo ak  hru preruší rozhodca.  

Ak sa lopta dotkne stropu, hra sa  preruší. Loptu získava mužstvo, ktoré loptu  do 

stropu nezahralo a v hre pokračuje zahrávaním autového kopu z miesta, ktoré je 

najbližšie miestu dotyku lopty na strope. 

 

1133..  DDoossiiaahhnnuuttiiee  ggóólluu::  

a) Gól je dosiahnutý, ak  lopta  prejde celým  objemom bránkovú  čiaru medzi  oboma   

 bránkovými tyčami a  pod  brvnom. 

b)  Gól môže byť dosiahnutý priamo z  výkopu.     

 

1144..      PPoossttaavveenniiee  mmiimmoo    hhrryy::       

Vo futsale toto pravidlo neplatí. 
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1155..  ZZaakkáázzaannáá  hhrraa  aa  nneeššppoorrttoovvéé  sspprráávvaanniiee:: 

a)  Rozhodca hráča,  ktorý sústavne porušuje pravidlá alebo sa  správa nešportovo,  

  napomenie žltou kartou. Napomenutý  hráč musí opustiť  hraciu plochu a jeho 

  mužstvo hrá oslabené o jedného hráča  1 minútu. Po uplynutí  trestu sa na pokyn  

  rozhodcu mužstvo  doplní napomenutým alebo iným hráčom. 

b) Ak súper sklzom k nohám chce vypichnúť hráčovi loptu, musí sa dotknúť najprv 

      lopty. V prípade, že zasiahne hráča prv ako loptu, potom sa to pokladá za zaká-

zaný spôsob hry. 

c)  Po druhej žltej karte toho istého hráča dostáva hráč červenú kartu a je z hry vylú-   

   čený – nesmie hrať do konca stretnutia. Mužstvo  po uplynutí trestu jednej  minúty 

           môže  doplniť  iný nepotrestaný hráč. Vylúčený hráč nesmie hrať v najbližšom  

     stretnutí. 

     d)  V prípade hrubého priestupku je hráč okamžite vylúčený červenou kartou.  

        Mužstvo hrá oslabené do konca stretnutia o jedného vylúčeného hráča. O výške 

trestu pre hráča, ktorý bol z hry vylúčený pre hrubé správanie rozhodne športovo-

technická komisia. 

e)  Športovo-technická komisia bude zaznamenávať všetky žlté karty, ktoré od roz- 

     hodcov dostanú  jednotliví hráči  v jednotlivých súťažných stretnutiach. Hráč, 

     ktorý dostal 2 žlté karty  v akomkoľvek  počte  odohratých súťažných zápasoch,  

     dostane automaticky zákaz štartu na najbližšie súťažné  stretnutie.  Po tomto  

  povinnom  „stop stretnutí“ sa  začína jeho zaznamenávanie žltých kariet od nula 

  (0). 

 

1166..  VVooľľnnéé  kkooppyy::  

Proti mužstvu, ktorého  hráč sa úmyselne alebo neúmyselne dopustil porušenia 

pravidiel, rozhodca nariaďuje  priamy voľný, resp. nepriamy voľný kop. Pri  jeho 

realizácii musia  byť všetci hráči súperovho mužstva vzdialení najmenej 5 m od 

lopty. 

 

1177..    PPookkuuttoovvýý  kkoopp::  

Pokutový kop sa kope zo vzdialenosti 6 m.  Všetci hráči s výnimkou  zahrávajúceho 

hráča a brankára majú  byť na ihrisku mimo trestného územia a najmenej 5 m od 

trestného bodu. 

 

1188..  RRoozzoohhrráávvaanniiee  llooppttyy  zz  ppoossttrraannnneejj  ččiiaarryy::    

Ak lopta prejde po zemi  alebo vo vzduchu celým objemom postrannú čiaru, lopta sa 

zahráva späť do hry  kopnutím  z miesta, kde lopta prešla postrannú čiaru. Protihráč 

má byť najmenej  5 m vzdialený od miesta, kde sa bude vkopávať.  Po rozohratí 

kopom z postrannej čiary gól nemožno dosiahnuť bez dotyku iného hráča. 
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1199..    RRoozzoohhrráávvaanniiee  oodd    bbrráánnkkyy::  

a)  Brankár pri  rozohrávaní rukou vyhadzuje loptu z pokutového územia cez stredo- 

     vú čiaru iba vtedy, ak ju chytí  priamo v hre. 

b) Ak sa lopta dostane za  bránkovú  čiaru bez dotyku  brániaceho sa  mužstva,  

    brankár  rozohráva  loptu z pokutového  územia vyhodením.  Pritom lopta nesmie  

    prejsť  stredovú čiaru  bez dotyku  hráča alebo  zeme. 

 

2200..      KKoopp    zz  rroohhuu::  

   Ak lopta prejde  po zemi  alebo vo vzduchu  úplne  bránkovú čiaru (mimo bránky) a   

   naposledy hral  loptou hráč brániaceho mužstva (vrátane brankára), zahráva sa   

        kop z rohu. Kopom priamo  z rohu môže byť dosiahnutý gól.  Hráči brániaceho  

        mužstva  musia  byť pri  zahrávaní  kopu z  rohu vo  vzdialenosti najmenej  5 m  od  

        lopty. 

   

2211..    RRoozzoohhrráávvaanniiee  zz  ppookkuuttoovvééhhoo  úúzzeemmiiaa::  

Hráč, ktorého  brankár  rozohráva loptu z vlastného  pokutového  územia vyhode-

ním,  nesmie loptu prijať vo vlastnom pokutovom území ale mimo pokutového 

územia.  Pri porušení tohto pravidla súper rozohráva nepriamy voľný kop z  hranice 

pokutového územia (územia, kde bolo porušené toto pravidlo).  Súper tiež nemôže 

hrať v pokutovom území, pokiaľ lopta neopustí pokutové územie. 

 

2222..    OOddddyycchhoovvýý  ččaass::  

Každé mužstvo si môže v priebehu zápasu vyžiadať jeden oddychový čas, ktorý trvá 

1 (jednu) minútu. Oddychový čas si však môže vyžiadať iba to mužstvo, ktoré bude 

zahrávať autový kop, trestný kop, prípadne rozohrávať hru brankárom. 

 

2233..      KKrriittéérriiaa  pprree  uurrččeenniiee    ppoorraaddiiaa  vv  sskkuuppiinnáácchh    

              aa  pprree  ppoossttuupp::  

1) Pri rovnosti bodov  rozhoduje výsledok vzájomného zápasu. 

2)  Pri nerozhodnom výsledku vzájomného zápasu v skupine platí: 

a. Vyšší gólový  rozdiel. 

b. Vyšší počet vstrelených gólov. 

c. 5 pokutových kopov kopú  hráči, ktorí ukončili zápas. Pokutový kop kope aj  

brankár. 

d. Ďalšie pokutové kopy až do rozhodnutia.    

3)  Pri rovnosti bodov  troch a viac družstiev platia kritéria  podľa bodov 2a, 2b. 

4) V prípade nerozhodného výsledku semifinále (finále) a vyraďovacích  zápasov 

v riadnom  hracom čase sa  kopú pokutové kopy podľa bodov 2c, 2d. 

 

2244..      ZZaappooččííttaanniiee      vvzzáájjoommnnééhhoo  zzááppaassuu::          

                Výsledok vzájomného zápasu v skupine sa vo finálovej skupine nezapočítava 
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2255..      RRoozzlloossoovvaanniiee::  

   Uskutoční sa  

   06. júla 2014 o 20,00 na porade vedúcich. 

 

2266..      SSyyssttéémm    ttuurrnnaajjaa::  

   Bude zvolený podľa  počtu prihlásených  štátov. 

 

  


