
Základné informácie celoslovenského finálového turnaja 

Blachotrapez CUP 2022 

 

 

 

 Zúčastnené tímy (postupujúce z regionálnych turnajov + hostiteľ) neplatia štartovné iba si hradia vo 

vlastnej réžii:  

- cestovné náklady na- a z- podujatia  

- poistenie  

- škody, zapríčinené usporiadateľovi alebo spoluorganizátorovi úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.  

Pri príchode na turnaj každý tím dostane 10 ks:  

- Nápoj pre dieťa  

- Energetickú tyčinku  

- Lístok na teplý obed  

- Lístok na sladkú odmenu  

Lístky na obed a sladkú odmenu bude možné vymeniť za tovar v bufete počas akcie. 

 

 

Hrací systém:  

Hrací čas a pravidlá: Tímy budú rozdelené do štyroch skupín po 4 tímy. Hrá sa 2 x 10min (prestávka 

len na výmenu strán) systémom 4+1: 4+1v skupine každý s každým, striedanie  bez obmedzenia. 

Hracia plocha: 4x mini ihriská 40 x 25m – vyznačené v rohoch HP, ohraničená postrannými čiarami 

a/alebo nízkymi klobúčikmi. Technická zóna vyčlenená vedľa mini ihriska – LEN PRE HRÁČOV 

A TRÉNEROV. NIE RODIČOV! 

Rozmery brán:  5 x 2 m 

Lopty: veľkosť 4 

Bodovanie:  Výhra 3 body, Remíza 1 bod, Prehra 0 bodov. 

Na základe umiestnenia v základnej skupine budú tímy o celkové umiestnenie hrať s tímami z inej 

skupiny nasledovne: A-D, C-B krížovým systémom (1.-2, resp 3.-4.).  

Prvé dva tímy v základnej skupine postupujú do bojov o 1.-8. miesto, tímy na 3. a 4. miestach 

v základných skupinách budú hrať vyraďovaciu fázu o  9.-16. miesto. 

 

 



 Ocenenia:  

1. Hlavnou cenou pre víťazov Turnaja v kategórii U-10 budú vstupenky na zápas 

Slovenskej reprezentácie v skupinovej fáze Ligy národov 2022/2023  

2. Víťazný tím získa putovný pohár Blachotrapez CUP, pohár pre víťazov turnaja, 

zlaté medaily, kompletné futbalové dresy podľa klubových farieb a názvu tímu 

s logom sponzora Blachotrapez a športové vybavenie.  

3. Tím umiestnený na 2. mieste tím získa pohár pre finalistu turnaja, strieborné medaily, 

kompletné futbalové dresy podľa klubových farieb a názvu tímu s logom sponzora 

Blachotrapez a športové vybavenie. 

4. Tím umiestnený na 3. mieste tím získa pohár pre bronzový tím turnaja, bronzové 

medaily, kompletné futbalové dresy podľa klubových farieb a názvu tímu s logom 

sponzora Blachotrapez a športové vybavenie. 

5. Podľa umiestnenia v turnaji získajú tímy zároveň aj futbalové potreby na rozvoj 

talentov v hodnote: 

- Víťaz – 400€ 

- 2. miesto – 350€ 

- 3. miesto – 300€ 

- 4. miesto – 250€ 

- 5. – 8. miesto – 200€ 

- 9. – 12. miesto – 150€ 

- 13. – 16. miesto – 100€  

6. Každý zo zúčastnených tímov dostane pamätný diplom účastníka finálového turnaja 

a každý zo zúčastnených hráčov aj vecné ceny. 

7. Každý zo zúčastnených hráčov tímov na 4.-16. mieste dostane spomienkovú medailu. 

8. Jeden hráč z každého tímu, ktorý sa zúčastní finálového turnaja dostane pohár za 

najlepšieho hráča tímu. O ocenení rozhodne tréner tímu.  

9. Individuálne budú ocenení aj jednotlivci - cena pre najlepšieho strelca celého turnaja, 

brankára celého turnaja. O víťazovi ceny pre najužitočnejšieho hráča celého turnaja 

rozhodnú hlasy trénerov zo všetkých zúčastnených tímov. 

 

Časový harmonogram turnaja: 

Začiatok: 08:30 

Koniec: 16:00 

Vyhodnotenie: 15:45 

 

Časový harmonogram zápasov v pre jednu skupinu-dve ihriská: 

08:40 – OTVORENIE TURNAJA 

9:00 – 9:20 – 1 zápas  A, B 

9:25 – 9:45 – 2 zápas  C, D 

9:50 – 10:10 – 3 zápas  A, B 

10:15 – 10:35 – 4 zápas  C, D 



10:45 – 11:05 – 5 zápas  A, B     

11:10 – 11:30 – 6 zápas  C, D  

OBEDNÁ PRESTÁVKA 

Vyraďovacia fáza : 

12:00 – 12:20 – 7 zápas  A3-D4, A4-D3, C3-D4, C4-D3  

12:25 – 12:45 – 8 zápas  A1-D2, A2-D1, B1-C2, B2-C1 

12:55 – 13:15 – 9 zápas  O UMIESTNENIE 9.-16. 

13:20 – 13:40 – 10 zápas  SEMIFINÁLE + O UMIESTNENIE 5.-8     

13:45 – 14:05 – 11 zápas  O UMIESTNENIE 9.-16. 

14:10 – 14:30 -  O UMIESTNENIE 5.-8 

14:40 – 15:00 ZÁPAS O 3. MIESTO, FINÁLE 

15:45 – VYHODNOTENIE TURNAJA 

Zúčastnené tímy sú povinné absolvovať spoločné fotenie na konci turnaja. 

Organizátor si vyhradzuje prípadné zmeny v časovom harmonograme turnaja !!! 

 


