
Športovo-technické propozície futbalu
Miesto  konania :  Mestská športová hala v Trnave.
Hrací čas :  2x10 minút (hrubý čas). 
Počet hráčov: 6 hráčov (brankár + 5 v poli), striedanie počas zápasu bez hlásenia rozhodcovi.
Hrací systém :  Prihlásených je 8 družstiev, ktoré hrajú v dvoch štvorčlenných skupinách systémom 
každý s každým, t.j. každý tím odohrá 3 zápasy v skupine. Prvé dva tímy zo skupín hrajú o 1.miesto, 
druhé tímy o 3.miesto, tretie tímy hrajú o konečné 5.miesto. Začiatky zápasov sa riadia hracím plánom 
a aktuálnymi pokynmi moderátora Športového dňa. Ak mužstvo nenastúpi do 3 minút po ohlásenom 
termíne zápasu, prehráva kontumačne 0:2. Ak niektorý tím odstúpi zo súťaže pred odohratím svojich 
zápasov, je diskvalifikovaný a jeho odohraté zápasy sa nezapočítajú ani tímom, s ktorými hral.
Špecifické pravidlá : Hrá sa podľa pravidiel sálového futbalu s nasledovnými špecifikami:

1. Pravidlo 6 sekúnd – pre plynulosť hry v prípade nedodržania limitu na pokračovanie v hre po 
prerušení môže rozhodca prisúdiť loptu súperovi na mieste priestupku.

2. Ak lopta opustí hraciu plochu (aut, zámedzie, roh), zahrávanie do hry sa vykonáva nohou, 
pričom nie je možné priamo dosiahnuť gól.

3. Vzdialenosť brániacich pri kopoch je 3 m.
4. Pokutový kop je zo značky 7 m.
5. Hra brankára – pri zakladaní útoku rukou môže vyhodiť iba do polovice ihriska. Pri vyhodení 

za polovicu rozhodca hru preruší a dáva loptu súperovi na polovici ihriska. Po malej domov 
môže brankár hrať iba nohou, podobne ako vo futbale.

6. Technické  prerušenie  hry  rozhodcom v prípade,  že  sa  lopta  dotkne  stropu  haly.  Z miesta 
priestupku rozohráva družstvo, ktoré sa voči tomuto pravidlu neprevinilo.

7. Disciplinárne pravidlá:
a. napomenutie,
b. vylúčenie na 2 minúty,
c. vylúčenie na 2 minúty a do konca zápasu. Po 2 minútach hrá družstvo v plnom počte. 

Vylúčený hráč môže nastúpiť v ďalšom zápase, ak komisia turnaja nestanoví inak.
V prípade,  že budú súčasne  vylúčení  2 hráči  z jedného tímu,  odpykajú  si  tresty postupne, 
pretože najmenší počet hráčov v poli je 4.

Kritériá pre stanovenie poradia :  Za vyhratý zápas získa družstvo 3 body,  za remízu 1 bod. Po 
odohratí  všetkých stretnutí  sa stanoví poradie podľa nasledovných kritérií  (ak je rovnosť v danom 
kritériu, postupuje sa podľa ďalšieho vo vzostupnom poradí):

1. väčší počet bodov,
2. väčší rozdiel medzi strelenými a obdržanými gólmi,
3. väčší počet strelených gólov, 
4. lepší vzájomný zápas,
5. pokutové 7-metrové kopy (3 série, v prípade remízy po jednom až do rozhodnutia).


