PREDPISY
Medzinárodného futbalového turnaja pre dievčatá a chlapcov
z malých miest na Slovensku a Európskych krajín.
“EFT SC” – 2016

24 - 27 august 2016
1.Zameranie a ciele
1.1 .Medzinárodný turnaj pre dievčatá a chlapcov "EFT SC” - 2016 sa koná s cieľom - rozvoj a
popularizácia futbalu v malých mestách na Slovensko a v Európe.
1.2 .Cieľom tohto turnaja je:
a) Sretnutie mužstiev s rovnakým počtom obyvateľov mesta;
b) Porovnať schopnosti s rovnakými tímami.
c) Posilnenie športových a priateľských vzťahov medzi futbalovými klubmi, z rôznych
a rovnakých miest a krajín.
d) Dať možnosť futbalistom z malých miest ukázať svoj potenciál.
e) Rozvíjanie futbalu ako celok!
2.Organizácia a riadenie
2.1. Organizátorom turnaja je ETS s.r.o.
2.2. Podpora:
- Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu – Michalovce ( SR).
- MFK – Sobrance (SR).
- Futbalová federácia - Ľvovská oblasť ( Ukraina ).
2.3 «ETS” s.r.o. zabezpečuje:
- spolupráca s obecnými úradmi a orgánmi činnými v trestnom konaní na turnaji;
- zaistenie zachovania športového areálu s nevyhnutným vybavením a zásob;
- organizácia ubytovania a stravy pre účastníkov turnaja, rozhodcov a hostí turnaja;
- organizácia turnaja;
- financovania odmien a suvenírov pre účastníkov turnaja;
- vedenie zábavného podujatia pre účastníkov turnaja.
2.4. Zbor rozhodcov vykonáva:
- organizáciu rozhodcov v turnaji;
- kontrola súladu s požiadavkami tohto nariadenia;
- schválenie výsledkov zápasov a výsledky turnaja;
2.5. MFK Sobrance zabezpečuje:
- Mediálna podpora turnaja.
- Spolupráca s obecnými úradmi a orgánizacia.
3.Miesto konania a dátum
3.1. Turnaj sa koná na futbalových štadiónoch a futbalových ihriskách s prírodným a umelým krytím v
Michalovciach,Sobranciach,Vinnom,Kaluži a iné:
3.2. Termíny turnaja: 2 4 – 2 7 . 0 8 . 2 0 1 6 .
 24. 08. - p r i h o d t i m o v , t e c h n i č k e j k o n f e r e n c i e ; o t v o r e n i e t u r n a j a ,
 25.08. - skupinová fáza;
 26.08. - skupinová fáza, finálova fáza,
 2 7 . 0 8 . - f i n a l e ; u za t v o r e n i e t u r n a j a

27. 0 8. - Odchod tímov.

Tímy, ktoré sa chcú zúčastniť na turnaji, by mali zaslať písomné oznámenie na oficiálnom hlavičkovom
papieri klubu školy. List by mal obsahovať nasledujúce informácie:
počet klubových tímov, / dievčatá alebo chlapci/.Vek.
mesto – počet osôb a list s podpisom.
škola, čo naznačuje, k účasti na turnaji;
celé meno každého tímu;
celé meno / chlapca/ i data – športová licencia nie neskôr ako 31.12.2015
poštová adresa (vrátane PSČ), tel. / Fax, e-mail; záruky z vedenia klubu, školy; Názov, poloha,
kontaktné údaje zodpovedných osôb.
4.Účastníci
4.1
4.2

Tímy sa môžu prihlásiť k účasti na turnaji na základe predložených ponúk.
Turnaj sa skladá z 2 vekových skupín a 5 skupín podľa veľkosti mesta:

4.2.1 Tímy zložené z hráčov ročníka 2001 / dievčatá / .
4.2.2 Tímy zložené z hráčov ročníka 2001 / chlapci /.
4.2.3.Tímy zložené z hráčov ročníka 2004 / dievčatá /.
4.2.4 Tímy zložené z hráčov ročníka 2004 / chlapci /.
4.2.3.Tímy zložené z hráčov ročníka 2006 / dievčatá /.
4.2.4 Tímy zložené z hráčov ročníka 2006 / chlapci /.

Velkosť miest
- až
- až
- až
- až
- až

2 500
5 000
10 000
25 000
50 000

Kategória - velkosť mesta:

obyvateľov.
obyvateľov.
obyvateľov
obyvateľov.
obyvateľov.

Vek platá pre všetky skupiny mesta.
4.3.V prípade nedostatočného množstva tímov, organizátori vyhradzujú právo na spojenie
dvoch susedných vekových skupín do rovnakej skupiny so súhlasom trénera.
4.4.Konečný zoznam účastníkov každého turnaja sa určuje na základe
výsledkov ponúkanej kampane. Termín pre podanie prihlášok - až do 01.07. 2016.
4.5.V žiadosi o turnaj je povolené maximálne 15 hráčov z každého tímu. Je dovolené
menovať názvy všetkých turnajových hráčov v zázname zápasu.
4.6.Vedúci klubov, tímov, delegácií, rovnako ako tréneri a hráči, ktorí sa zúčastňujú turnaja, musia
spĺňať všetky požiadavky týchto predpisov, ktoré ukazujú vysokú disciplínu, rešpekt pre organizátorov,
konkurentmi, rozhodcov, publikum v súlade s pravidlami z «fair play".
5.Pravidlá
5.1.Zápasy turnaja sa konajú v súlade s "pravidlami hry", ktoré stanovuje Medzinárodná federácia
futbalu (FIFA), a v súlade s týmito nariadeniami.
5.2.Systém vykonávania turnaja v každej vekovej skupine je stanovený na základe postupu.
5.3.Nasledujúce regulované dáta sú odporúčané pre turnaj:
Tabuľka č. 1
Číslo

Vek (dátum
narodenia)

Doba trvania hry

štruktúra tímu

Veľkosť poľa
(m)

Veľkosť brány
(m)

Veľkosť a
hmotnosť lopty
(gr.)

5.3.1

2001

2х30’ + 10 min
prestávka

(10+1)х(10+1)

Standard

Standard

Č. 5(max.450 gr.)

5.3.2

2004 a 2006

2х25’ + 10 min
prestávka

(8+1)х(8+1)

1/2 ihriska
Min. 40 х 60 m.
Max. 50 х 70 m.

2 х 5 m.

Č. 4 (max.390 gr.)

Tabuľka č. 2
Číslo

Vek (dátum
narodenia)

Penalty

Pravidlá
"postavenie
mimo hry"

Počet
rozhodcov

5.3.3

2001

11 metrov

určené

3

5.3.4

2004 a 2006

9 metrov

určené

1

Striedanie

Penalties

vzad, zastavenie Odstránenie bez
hry
práva nahradiť
zvrátiť, bez
Odstránenie s
zastavenia hry právom nahradiť

5.4.Miesta tímov v skupine vo všetkých fázach turnaja sú určené maximálnym množstvom bodov
zaznamenaných vo všetkých zápasoch. Body systému: za víťazstvo - 3 body, remíza - 1 bod, strata - 0
bodov. Na konci zápasov v prípade remízy v normálnom čase zápasu na určenie víťaza začína séria piatich
11, 9 - alebo 6-metrových pokutových kopov z každej strany. Ak séria skončí remízou, na pokutové kopy sa
hrá až do prvých prioritných gólov.
5.4.1.V prípade rovnosti medzi dvoma alebo viacerými tímami miesta v tabuľke sú určené:
- Výsledkom zápasu medzi tímami, v tomto poradí: a) počet bodov, b) rozdiel strelených gólov
a
pustených v zápasoch;
- Tým najlepším rozdielom strelených a pustených gólov vo všetkých zápasoch tejto skupiny;
- Tým,ktorý má najväčší počet strelených gólov vo všetkých zápasoch tejto skupiny;
- Tým s najmenším počtom trestných bodov získaných za pochybenie a porušenie pravidiel hry
(a varovanie (žltá karta) - 1 bod,(červená karta) - 3 body) vo všetkých zápasoch tejto skupiny;
- V prípade rovnosti uvedených ukazovateľov, vyššie miesto je rozhodnuté v
špeciálnom penaltovom rozstrele (3 pokusy, a potom - až do prvého minútého).
5.5.Porušenie pravidiel: a varovania (žlté karty), získané v priebehu turnaja, sa sčítajú. Hráč s 3
žltými kartami, vynechá jednu hru. Hráč vylúčený z ihriska pre dve varovania v jednom zápase dostáva
červenú kartu (str. 5.3.1., 5.3.2.) Má právo podieľať sa na ďalšej hre svojho tímu s výnimkou prípadov
hrubého porušenia pravidiel, rozhodnutie rady.
5.6.Za účasť v hre a vedomým porušením pravidiel je zápas pozastavený alebo nie vpísaný
do
zápisu futbalového hráča alebo tímu, ktorý porušil pravidlá,a tým prehráva 0-3 - súper je ocenený
víťazstvom 3-0. Tím, ktorý zahŕňa futbalistu ktorý presahuje výšku veku: výsledky všetkých zápasov s jeho
účasťou sa zrušia a tím prehráva 0-3.
5.6.Úradníci zúčastnených tímov sú povinní do 20 minút pred tým, než zápas začne výplniť mená
hráčov s príslušnými čísla na drese a predložiť Hlavnému rozhodcovi formulár zápaszu s dokladmi hráčov.
Tím - hosteska vyplní zápis o stretnutí ako prvý.
5.7.Vo všetkých fázach turnaja, uvedenom v týchto predpisoch, hráči sú povinní nosiť futbal dresy.
5.8.Vo všetkých fázach turnaja, ako je uvedené v týchto Pravidlách, tímy - účastníci by mali mať
dve rôzne farbami. V prípade, že sa farba zhoduje musí domáci tím zmeniť farbu.
6. Rozhodcovia
6.1.Rozhodcovanie sa vykonáva v súlade s rokovaním o hre futbalového zväzu FIFA (Vydanie
2010) a požiadavky týchto predpisov.
6.2.Zoznam rozhodcov pre obsluhu zápasov schvaľuje zonálne futbalového zväzu.
6.3.Rozhodca zápasu môže zakázať účasť v zápase pokiaľ je osoba zranená.
6.4.Rozhodca zápasu je povinný pred tým, než spustíte hru, spolu so zástupcami tímov, ktoré sa
zúčastňujú v zápase určovať farby tímov tak, že sú odlišné od seba navzájom. Rozhodcovské farby sa musia
líšiť v farbe od farny zúčastnených tímov.
6.5.Po zápase rozhodca, počas 10 minút podpíše protokol s úradníkmi oboch tímov (tréner alebo
jeho zástupca).
6.6.V horúcom počasí, rozhodca zápasu musí určovať dodatočné technické prestávky (nie viac
ako 2 minúty) v strede každého polčasu, aby uhasil smäd účastníkom turnaja.
6.7.Poradie a všetky infomácie sú uvedené v tabuľkách v sekcii 5.3
7. Zodpovednosť
7.1.Vedúci delegácií, rovnako ako tréneri a hráči sa zúčastňujú turnaja, musí spĺňať všetky
požiadavky týchto predpisov, ktoré ukazujú vysokú disciplínu, rešpekt pre organizátorov, hráčov,
funkcionárov, divákov.
7.2.Vedúci delegácií sú zodpovedný za lekárske prehliadky účastníkov-hráčov turnaja, ich života
a zdravia od okamihu odchodu do turnaja a pred návratom domov.

7.3.Vedúci družstva, tréneri, alebo ich asistenti (len tí, ktorí sú na zápise o stretnutí), majú právo
podať reklamáciu potvrdený záznam hry zasiela vedúcemu turnaja a poskytnú podstatu sťažnosti v
protokole zápase behom 60 minút po zápase. Kaucia pre posúdenie nároku, kedy k nemu dôjde na
výsledky hry, alebo samotnej hre je 20 eur. Ak sa potvrdí, že skutočnosť, že pohľadávky, kaucia 20 EUR sa
vracia k tímu podala žalobu a Zbor rozhodcov musí rozhodnúť, či porušenie je vážne, a v tomto prípade je
výsledkom stretnutia aj zrušený a tím do súboru nárok je udelený s víťazstvom 3-0. Ak nebola potvrdená
skutočnosť, že pohľadávky, kaucia 20 EUR nie je vrátená, a výsledok rokovaní zostáva nezmenený.
8. Ubytovanie a finančné náklady
8.1.Účastníci turnaja, sú pozvaní a úradníci sú ubytovaní v hoteli okolo Zemplinskoi sirave.
Ceny ubytovania sú v prílohe – hotelové ubytovanie.
8.2.Mugstva koi ne sa obetovane platit turnirna taksa – 15 euro.
9. Registračné a prihlasovacie dokumenty
9.1.Prijatie účastníkov-hráčov na turnaj sa vykonáva tým, že sa preukážu nasledujúcim
dokumentom zboru rozhodcov:
-list tímu vyplneného podľa vzoru (s uvedením mena a dátumu turnaja, mená tímu s
uvedením mesta, menom hráča, dátum narodenia, podpísaným hlavného trénera alebo manažéra
futbalových klubov, Olympic športové školy, športové školy, súkromné futbalovej školy a
certifikovaná podpis a pečiatka lekára;
- Zahraničný cestovný pas pre každého hráča a občiansky preukaz pre slovenských
účastníkov.
- Úrazové poistenie, života a zdravia pre každého hráča po dobu turnaja.
9.2.Vedúci predstavitelia klubov, Olympijské športové školy, športové školy, súkromné
futbalovej školy zodpovedajú za presnosť informácií obsiahnutých vo formulári žiadosti tímu v súlade s
platnými právnymi predpismi.
9.3.Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel a registrácia aplikačných dokumentov vyžaduje
odstránenie zúčastnených tímov z turnaja. Rozhodnutie sa vykonáva pomocou zboru rozhodcov turnaja.
10. Ocenenie
10.1.Víťazi turnajov budú odmenení pohármi a medailami pre 1., 2., 3. miesto, Ocenenie plati pre
vekove a polove skupine, a teg pre skupine – mesto.
Tim moghe da dostae max – 2 pohara, a 2 komplekta medali.
/ Pripad – Mugstvo s mesto do 10 000 obcanikom dostalo 1 miest v svoia skupina i 2 mesto v generalno
klasirane. Ten tim dostae pohar i medali za 1 miesto v skupina mesta do 10 000 obc.aI pohar i medali za 2
mesto v konecna precka turnira. Mughstvo ne dostae ocenenie za megdinu skupinu – mesta do 25 000
obcanikov.
10.2.Víťazi turnajov v kategóriách "Najlepší brankár", "Najlepší obranca","Najlepší
stredopoliar","najlepší útočńik", "najlepším strelcom" sú stanovené na základe výsledkov
kolektívneho prieskumu trénerov zúčastnených tímov a členmi rady , Plati pre vsedki vekov a pol.
10.3.S cieľom podporiť hodnoty "fair play", "ETS s.r.o.» vytvorilo špeciálnu cenu pre tím - Fair
Play a Lepshi trener / treneri / turnaia.
11. Záverečné ustanovania
11.1.Záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje tieto nariadenia sa nahlasuje organizačným výborom a
hlavnému rozhodcovi turnaja.
11.2.Na konci turnaja, všetky tímy dostanú kópie všetkých zápisníc zo zasadnutia s reklamnými
brožúrami.
11.3 Tímy na priečkach 1 až 3 dostanú 10% zľavu na účasť na ďaľšom turnaji „EFT MM”.

ETS s.r.o.
Michalovce
Slovakia

