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PROPOZÍCIE CELOSLOVENSKÉHO MEDZIUNIVERZITNÉHO 

FUTBALOVÉHO TURNAJA O POHÁR REKTORA UCM V TRNAVE 

 

Organizátor:  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, nám. J. Herdu 2,  917 01 Trnava 

Termín:  11. 5. 2016 (streda) 

Miesto:  Športový areál AŠK Slávia Trnava - vonkajšie futbalové ihriská, (Rybníkova ul. - sú 
neďaleko za Aquaparkom i Mestskou športovou halou a v blízkosti UCM). 

Účastníci:  Študenti vysokých škôl zo Slovenska. 

Počet osôb v družstve:  10 hráčov (min. 7 hráčov) a vedúci družstva, ktorý predloží súpisku 
družstva potvrdenú vedením univerzity (fakulty) športovému riaditeľovi turnaja. Študent 
danej univerzity je povinný na vyžiadanie sa preukázať preukazom študenta ISIC. 

Štartovné:  50 € poslať na ČÚ: SK 87 8180 0000 0070 0007 1900,   VS: 1105 2016  

(štartovné poukázať do 20. 4. 2016 a poslať kópiu potvrdenia na mail: 
marian.merica@ucm.sk)   

Poistenie a bezpečnosť:  Zdravotnú službu zabezpečuje usporiadateľ akcie. Zúčastnení 
študenti štartujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné zdravotné poistenie. Za stratu osobných 
vecí organizátor nezodpovedá. Vedúci každého zúčastneného družstva je zodpovedný za 
svojich študentov počas celého športového podujatia. 

Občerstvenie:  Zabezpečí organizátor turnaja (bageta, minerálka, horalka - pre každého hráča 
a vedúceho). 

Rozhodcovia:  Akreditovaní rozhodcovia SFZ. 

Ceny:  Družstvá na 1. až 3. mieste dostanú poháre, medaily a diplom. Taktiež bude 
vyhodnotený najlepší strelec futbalového turnaja. 

Pravidlá turnaja:  

- Prezentácia: od 9. 10 hod. do 9. 40 hod.  
- Slávnostné otvorenie: 10. 00 hod. 
- Začiatok turnaja: 10. 15 hod. 
- Hrací program : bude závisieť od počtu prihlásených družstiev (príklad - družstvá sa 

rozdelia do dvoch príp. troch skupín, alebo bude hrať každý s každým).  
- Hrací čas: 2 x 15 min. ( je potrebné dodržať dĺžku prestávok medzi zápasmi - 3 min). 



- Hráči na ihrisku: brankár a 6 hráčov v poli. 
- Striedanie: voľné (ako v hokeji). 
- Výstroj: družstvá si prinesú dve sady dresov odlišnej farby a chrániče. 
- Bránky: šírka 5 m.  
- Hracia plocha: šírka futbalového ihriska. 
- Kritéria pre určenie poradia konečného, alebo v skupinách: podľa súťažného poriadku 

futbalu. Pri rovnosti bodov rozhoduje : 1. počet bodov. 2. vzájomný zápas. 3. rozdiel 
skóre zo všetkých stretnutí. 4. väčší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí. 

- Zápasy o finálové umiestnenia: ak sa nerozhodne o výsledku v riadnom hracom čase, 
kopú sa pokutové kopy v sériách (3 + 1 + 1) až do konečného rozhodnutia. 

- Pokutový kop: priamy voľný kop z hranice 7 m. 
- Žltá karta v stretnutí: hráč je vylúčený na 2 min. – presilovka súpera. Po dosiahnutí 

gólu mužstvom hrajúcim presilovku, oslabené družstvo hrá v plnom počte. 
- Červená karta: vylúčenie hráča a stop na 1 nasledujúci zápas. 
- Rozohrávanie od bránky: ľubovoľne nohou, alebo rukou. 
- Odporúčame si doniesť vlastnú loptu na rozcvičenie. 
- Organizátor si vyhradzuje právo zmien v propozíciách, resp. doplnením 

propozícií. 

 

 

 

Trnava 10. februára 2016 

 

                                                                                    prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. 
                                                                                         predseda organizačného výboru 
                                                                                     email: marian.merica@ucm.sk 
                                                                                               tel: 0918 531 056 
 

 


