
Propozície Turnaja 

 

1. Dátum : 25.2.2023 ( Sobota ) o 9,00 hod 

2. Kde : Stredná športová škola Poprad 

(https://www.youtube.com/watch?v=svavOasQ4MQ ) 

3. Kategória : 2014 a mladší 

4. Štartovné : 70 eur 

5. Hrací čas : 1 x 18 min 

6. Počet tímov : 10 

7. Brány : Hádzanárske brány ( 2x5m ) 

8. Počet hráčov v poli : 4+1 (striedanie hokejové) 

9. Počet hráčov na súpiske : 12 hráčov + 2 tréneri 

 

Skupina A: 
Partizán Bardejov, Stará Ľubovňa A, Svit „U6“, Poprad 

Stráže, Podolínec 

Skupina B: 

Kežmarok, Stará Ľubovňa „B“, Svit „U9“, FAM Poprad 

Spišská Teplica 

 



1. Turnaj sa uskutoční 25.2.2023. Odovzdanie súpisiek a prezentácia bude 

od 8.30 – 8.45  hod a začiatok turnaja bude presne podľa rozpisu o 9.00 hod . 

Vyhodnotenie turnaja bude približne okolo 15.00 hod . 

2. Uskutoční sa v modernej novo postavenej multifunkčnej hale v areáli 

strednej športovej školy v Poprade. Budú vytvorené dva ihriská rozmerovo 

hádzanárskeho a brány o veľkosti 2x5 m. K dispozícii bude ešte jedno ihrisko 

na rozcvičenie pred zápasom. Parkovanie je k dispozícii pri škole . 

3. Turnaja sa môžu zúčastniť chlapci s dátumom narodenia 2014 a mladší. 

A dievčatá s dátumom narodenia 2013 a mladšie. 

4. Štartovné zahŕňa prenajatie telocvične, ceny, pitný režim . 

5. Hrací čas zápasov je 1x18 min v základných skupinách. O umiestnenie sa 

bude hrať 1x20 min. Prestávka medzi zápasmi ( čas na prípravu ďalších 

družstiev ) sú 2 minúty . 

6. Počet tímov na turnaji je 10. Bude sa hrať v dvoch skupinách po 5 

družstiev. V skupine sa odohrajú zápasy každý s každým(v skupine odohrá 

každý 4 zápasy a minimálne 1 o umiestnenie). Spolu 5 zápasov. Po odohratí 

skupín sa budú hrať zápas o umiestnenie nasledovne : 

9-10 miesto – A5 – B5 

7-8 miesto – A4 – B4 

5-6 miesto – A3 – B3 

Z oboch skupín prvé dva družstvá postupujú do semifinále 

Semifinále 1 – A1 – B2 

Semifinále 2 – A2 – B2 

O 3-4 miesto – A1-B2 / A2-B1 

Finále – A1-B2 / A2-B1 

 



7. Rozpísané v bode 2 

8-9.Pravidlá  

Na súpiske jedného družstva môže byť maximálne 12 hráčov. V poli budeme 

hrať 4+1 a striedanie je ľubovoľné (hokejovým spôsobom). Hrať sa bude 

s futbalovou loptou veľkosť 3. Rozhodovať budú rozhodcovia na každom 

ihrisku. Čas sa zastavovať nebude. Zahrávanie spoza čiary (aut), sa kope. 

Rohový kop a odkop od brány je samozrejmosť. Pri hrubom faule a udelení 

žltej karty bude hráč potrestaný- 2 minútovým trestom, pri karte červenej 

bude potrestaný na 5 minútový trest a v danom zápase už nemôže 

nastúpiť.Po 5 minútovom treste, nastúpi iný hráč a hrajú ďalej 4 

(v ďalších zápasoch hráč, ktorý dostane červenú kartu môže hrať). Brankár 

môže chytať loptu vo vymedzenom priestore.  

10. Bodovanie za zápasy je nasledovné:  

Víťazstvo – 3 body 

Remíza – 1 bod 

Prehra – 0 bodov 

11. O postavení v tabuľke rozhoduje : 

 1. Body , 2. Skóre , 3. Vzájomný zápas , 4. Vstrelené góly , 5. Obdržané góly , 

6. Penalty , 7. Los  

Zúčastnené družstvá štartujú na vlastnú zodpovednosť. Za stratu osobných 

vecí organizátor turnaja nezodpovedá. Organizátor si vyhradzuje právo 

zmien v propozíciách , resp. doplnením propozícii. 

 

Potvrdenie účasti na turnaji je iba spätnou formou na email – 

adrian.tropp@gmail.com najneskôr do 15.2.2023 (streda). Keďže je počet 

tímov limitovaný na 10, turnaja sa zúčastnia družstvá nahlásené v prvej 

desiatke.  
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