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PROPOZÍCIE regionálneho kola BLACHOTRAPEZ CUP 2022 - ZÁPAD

na futbalový turnaj „Blachotrapez CUP” zmiešaných tímov chlapcov a dievčat
U10
Organizátor :

Blachotrapez, s.r.o.

Koordinátor:

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom

Termín a miesto:

25. jún 2022 (SOBOTA), Futbalový štadión OFK Baník Lehota p.
Vtáčnikom

Kategória:

U 10, nar. 1.1.2021-31.12.2013
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, .........

Účastníci:
Podmienka účasti:

• Riadne a včas:
a) Prihlásiť' sa a zaslať súpisku na mail: grolmus.marek@gmail.com
Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované. Nahlásený tím musí
pozostávať z minimálne 6 a maximálne 10 hráčov (chlapcov
a dievčat) pre kategórie U-10 . Prihlásiť sa, a teda zúčastniť sa súťaže
môžu chlapci aj dievčatá v jednom družstve. Predpisy umožňujú doplniť
zloženie tímu tak, že minimálne 5 hráčov bude narodených v roku 2012,
a mladší doplnení až do maximálneho počtu hráčov stanoveného v danej
kategórii.
b) Podmienkou pripustenia hráča na zápas v každej fáze súťaže je mať
platný preukaz totožnosti s fotografiou: elektronický registračný preukaz
Hráč prihlásený do turnaja môže reprezentovať iba jeden tím vo všetkých
fázach turnaja a počas celého turnaja. Z každého klubu môžu byť
registrované do turnaja max 2 tímy.

Prezentácia:

25.6.2022 od 8:00 h do 8:30 h v mieste konania
podujatia. Pri prezentácii odovzdať' :
a) Súpisku s uvedením mena, priezviska dátumom narodenia, označením
čísla dresu, vytlačenú a podpísanú vedením školy/klubu.

b) Podpísané tlačivo súhlas so spracovaním osobných údajov,

Žrebovanie:
Predpis :
Hrací systém a
hrací čas:

Hracie lopty:

fotografovaním a natáčaním na video (zákonný zástupca žiaka udelí
súhlas svojim podpisom.
Uskutoční sa na porade vedúcich pred turnajom.
Hrá sa podľa pravidiel futbalu a záväzných ustanovení SFZ.
a)
Stretnutia sa zúčastňujú dve družstvá s počtom hráčov
4+1 : 4+1 (4 hráči v poli a jeden brankár)
b)
Minimálny počet hráčov každého družstva na ihrisku pre
začiatok a pokračovanie súťaže: 4 hráči.
c)
Počas hry dochádza k striedaniam na vlastnej polovici
ihriska pri stredovej čiare.
d)
TRVANIE ZÁPASU: Dĺžka jedného zápasu je 2 x 7 minút
s prestávkou max 1 minúty na výmenu strán. Prestávka
medzi zápasmi súťaže nie je dlhšia ako 5 minút.
e)
Futbalové brány rozmerov 5 x 2 m
Futbalová lopta č. 4
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Protest
Organizačný štáb:

Rozhodcovia:
Poistenie:

Zdravotná služba:
Upozornenie:

Kontaktná osoba:
Časový rozpis:

Poradie stretnutí:
Odborný garant
turnaja:
Výstroj:
Ceny:

Viď. Pravidlá futbalového turnaja § 12
Ing. Grolmus Marek , Ing. Mendel Ľubomír, Peter Perniš
Delegovaní ZsFZ
Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník musí
mat' so sebou preukaz poistenca. Za bezpečnosť' a zdravotnú spôsobilosť'
účastníkov zodpovedá vysielajúca škola/klub, za dodržiavanie
organizačných pokynov ku súťaži zodpovedá poverená osoba vysielajúcej
školy/klubu

Slovenský červený kríž, spolok Partizánske
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu
organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich. Za odložené veci
organizátor nezodpovedá!
Ing. Grolmus Marek 0917/339 617, Ing. Mendel Ľubomír 0915/973 398,
Bc. Peter Perniš 0902/299 340
Viď. Pravidlá futbalového turnaja

Viď. Pravidlá futbalového turnaja
Ing. Grolmus Marek
Dres, trenírky, štulpne, chrániče
Viď. Pravidlá futbalového turnaja § 10

Lehota pod Vtáčnikom, 25.4.2022
Ing. Grolmus Marek
Manažér OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom
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