
 

LETNÝ KEMP 2020 – Turnaj v malom futbale Hody 1.8.2020 

A, Pokyny pre mužstvá:  

1, Turnaj sa koná v sobotu 1.8.2020 od 9,00hod. Zraz mužstiev na ihrisku je o 8,30hod.  

2, Prihlásiť sa mužstvá môžu do 27.7.2020 do 18,00hod potvrdením svojej účasti na 

marketing@interliga.eu. 

3, Najneskôr v stredu 29.7.2020 je potrebné odovzdať súpisku (max. 15 hráčov) a štartovného vo výške 

70,- EUR/mužstvo. Súpisku a štartovné je potrebné odovzdať v predajni ŠKODA na infopulte. Súpisku slúži 

na prípravu podkladov k zápasom a mužstvo ju môže ešte doplniť pred svojim prvým zápasom.  

4, Mužstvá sa rozdelia do dvoch skupín a budú hrať v skupine systémom každý s každým. Mužstvá na 

druhých miestach budú hrať o celkové tretie miesto na turnaji. Víťazi skupín budú hrať o víťaza turnaja. 

Trvanie zápasov: 2x15 minút. Pri nerozhodnom výsledku budú nasledovať penalty. Kopú traja vybratý hráči 

z oboch mužstiev. Pokiaľ sa nerozhodne, pokračuje sa v kopaní penált systémom „rýchla smrť“. 

5, Vyhodnotené budú prvé 4 mužstvá, najlepší strelec a brankár.  

6, Každé mužstvo dostane pre hráča, ktorý sa zúčastní turnaja lístok na 1 jedlo a 1 nápoj. Rovnako 

mužstvá dostanú balík vody na dodržanie pitného režimu. Na turnaji bude k dispozícii aj bufet s ponukou 

jedál a nápojov.  

7, Turnajom nás budú sprevádzať moderátori.  

8, K dispozícii sú toalety. Z dôvodu predchádzania šírenia vírusu Covid-19 nebudú k dispozícii sprchy 

a šatne.  

9, Pri vstupe do areálu bude dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk, rovnako bude dezinfekcia 

pripravená pri bufetoch, toaletách a pri ihriskách. Osoba u ktorej sa prejavia príznaky akútneho 

respiračného ochorenia, prípadne je v karanténe má zákaz vstupu do areálu futbalového ihriska v Hodoch.  

10, Počas zápasu a po zápase nedoporučujeme aby si hráči na ihrisku podávali ruky a obmedzili vzájomný 

kontakt na striedačke.  

11, Letný KEMP: záujemcovia (jednotlivci bez mužstiev) o doplnenie mužstiev sa prihlásia pre začiatkami 

zápasov o 8,40hod u T. Mrvu, ktorý ich zapíše do zoznamu – meno, ak hráva futbal aktívne, tak akú súťaž. 

Vedúci mužstiev môžu doplniť svoje mužstvá o týchto hráčov pred svojím prvým zápasom na turnaji. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na mail: marketing@interliga.eu. Aj v takomto prípade však musia 

byť na ihrisku v deň turnaja o 8,40hod.  
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B, Základné pravidlá turnaja   

1, Trvanie zápasov 2×15 minút  

2, Za každé mužstvo nastúpia minimálne 4 a maximálne 5 hráči v poli + brankár.  

3. Všetci hráči nastupujúci na hraciu plochu za jedno mužstvo, musia mať jednotnú ústroj Rozhodca 

nemusí hráča, ktorý sa svojím ústrojom líši od ostatných pripustiť k hre. Výnimku z tohto pravidla tvorí 

brankár, ktorý musí mať dres inej farby ako mužstvá nastupujúce na zápas. 

4, Z dôvodu urýchlenia hry musí mať každé mužstvo k dispozícii riadne nafúknutú futbalovú loptu rozmeru 

5.  

5, Súpiska mužstva môže obsahovať maximálne 15 hráčov. 

6, Súpiska musí obsahovať aj podpisy jednotlivých hráčov, inak hráč nebude pripustený k hre. Nakoľko 

súťaž nie je poistená každý hráč si je vedomý, že hrá na vlastné riziko. 

7, Na súpiske nemôže byť uvedený hráč, ktorý má menej ako 18 rokov. 

8, Mužstvá môžu mať na súpiskách aktívnych hráčov za týchto podmienok:  

- každé mužstvo môže mať zapísaných na súpiske maximálne 5 aktívnych hráčov, ktorí odohrali 

majstrovské zápasy v súťažiach 5., 6. a 7. ligy. Dvaja z týchto hráčov musia mať vek nad 30 rokov 

k dátumu turnaja (1.8.2020). Pre zvyšných troch hráčov neplatí žiadna podmienka ohľadom ich veku.  

- každé mužstvo môže mať zapísaných na súpiske ľubovoľný počet aktívnych hráčov, ktorí dosiahli 

k dátumu turnaja 1.8.2020 vek 35 rokov. V prípade týchto hráčov sa nezisťuje akú súťaž hral.  

9, Tresty:  

Žltá karta  - hráč alebo aj brankár je vylúčený na 2 minúty čistého času. Do hry sa môže vrátiť po uplynutí 

času 2 minút, alebo po tom ako jeho mužstvo počas jeho trestu dostalo gól.  

Druhá žltá v zápase = červená karta, alebo priama červená karta - hráč je vylúčený na 5 minút čistého 

času. Počas vylúčenia môže padnúť aj viac gólov, čiže hráč sa po inkasovanom góle nevráti do hry, 

ale odsedí si celých 5minút.  Po uplynutí trestu môže hráč pokračovať v hre.  

V prípade zákerného faulu, alebo faulu ohrozujúceho zdravie protihráča môže rozhodca potrestať hráča, 

ktorý dostal na turnaji druhú červenú kartu, pozastavením hráča na nasledujúci zápas jeho mužstva.    

10, V prípade remízy získavajú obe mužstvá po 1 bode a následne sa v penaltovom rozstrele (z 

hranice 7 metrov) rozhoduje, ktoré z mužstiev získa druhý bod za víťazstvo v penaltovom rozstrele. 

Za každé mužstvo nastúpia na úvodný penaltový rozstrel traja hráči. V prípade, že tieto trojice 

hráčov nerozhodnú o víťazovi, bude vždy vybratý ďalší hráč z každého mužstva, ktorí budú 

pokračovať v kopaní penált až do rozhodnutia zápasu. Góly strelené v penaltovom rozstrele sa do 

štatistík strelcov nezapočítavajú.  

11, Striedanie hráčov sa uskutočňuje počas hry (hokejovo), tak aby hráč ktorý odchádza z ihriska striedať, 

bol mimo ihriska v čase keď na ihrisko vybehne striedajúci hráč.  

12, Pri zahrávaní priamych a nepriamych kopov je rozhodca povinný postaviť múr do vzdialenosti 5 metrov 

od lopty. 

 

 



13, Ak v týchto pravidlách nie je ustanovené inak, platia platné pravidlá OZ Galantskej Interligy.  

14, Bodovanie zápasov: Víťazstvo 3 body, Remíza 1 bod + mužstvá kopú penalty (víťaz penált získa extra 

bod), Prehra 0 bodov 

15, O poradí mužstiev v prípade rovnosti bodov rozhoduje:  

a.) Celkový počet bodov 

b.) Vzájomné zápasy 

c.) Skóre zo vzájomných zápasov 

d.) Celkový rozdiel skóre 

e.) Vyšší počet strelených gólov 

f.) Žreb 

V prípade rovnosti bodov min. troch mužstiev rozhoduje užšia tabuľka. 

16, Vkĺzačka je povolená len vtedy, keď v blízkosti hráča nie je súper. Vkĺzačka smerom k súperovi sa 

považuje za porušenie pravidiel, aj keď hráč zasiahne iba loptu.  
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Súpiska – Letný kemp 2020 – Turnaj 
Hody 1.8.2020 

Mužstvo    
 

           

Svojim podpisom potvrdzujeme, že sme oboznámení s pravidlami OZ 
GALANTSKEJ INTERLIGY a s tým, že turnaj organizovaný OZ GALANTSKÁ 

INTERLIGA hráme na vlastné riziko, nakoľko súťaže ním organizované nie sú 
poistené. 

 

 
  Meno a priezvisko Dátum narodenia Podpis  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

Farba dresov    

Vedúci mužstva (meno, tel. číslo, e-mail):  

Meno a 
priezvisko    

E-mail:    

Tel. číslo:    

 

 

 


