
CFT ACADEMY Cup 2016

PROPOZÍCIE

Základné informácie:

Organizátor: CFT Academy Slovakia

Miesto konania: SOŠ Dopravna - Strážske (okres Michalovce)

Hrací systém: Kat. U10, U9, U8:
Hrá sa v dvoch skupinách po 4, v skupine sa hrá systémom každý s každým. 
Prvé 2 mužstvá v skupinách postupujú do finálovej skupiny A, mužstvá 
na 3. a 4.. mieste postupujú do finálovej skupiny B. Zápasy zo základných

 skupín sa prenášajú do finálových.
Každé mužstvo odohraje 5 zápasov!

Priebeh turnaja: Začiatok 8:00 – 15:00 hod.
Otvorenie turnaja: 9:20
Vyhodnotenie: 15:30 hod.

Kat. U7
Hrá sa v dvoch skupinách po 6, v skupine sa hrá systémom každý s každým.
Po odohratí skupinovej fázy nasledujú zápasy o umiestnenie: 6A-6B až 
1A-1B.

Priebeh turnaja: Začiatok 8:00 – 14:00 hod.
Otvorenie turnaja: 9:20
Vyhodnotenie: 14:20 hod.

Všeobecné: Na turnaji sa vyhodnocuje: 
1. miesto, 2. miesto, 3. miesto,

 individuálne vyhodnotenie (najlepší hráč, strelec, brankár)

Poradie mužstiev: 1. počet bodov
2. rozdiel skóre
3. väčší počet vstrelených gólov

Kategória Dátum Hrací čas Ihrisko Brány

U10 09. 01. 2016 1x18 8 5+1 40x20 3x2
U9 10. 01. 2016 1x18 8 5+1 40x20 3x2
U8 16. 01. 2016 1x18 8 4+1 40x20 3x2
U7 17. 01. 2016 1x18 12 3+1 20x20 3x2

Počet 
mužstiev

Počet 
hráčov
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4. vzájomný zápas
5. minitabulka mužstviev s rovnakými parametrami
6. penaltový rozstrel 

Hráči na súpiske: max.16 + 2 tréneri
max. 13 +2 tréneri (U7)

Výstroj: Každé mužstvo musí mať vlasnú sadu dresov – očíslovanie zhodne 
s číslovaním na súpiske, hráč hrá pod jedným číslom počas celého turnaja.
Povinné chrániče predkolenia.
Obuv – hálová, nesmie zanechávať stopy na palubovke

Povinné: každe dieťa preukaz poisťenca, slúži ako registračný preukaz aj v prípade úrazu

Základné pravidlá:

Pokutové územie: 6m. - hádzanárske bránkovisko
3m – kat. U7

Hra brankára: Brankár môže loptu rozohrávať nohou alebo rukou (stredová čiara). 
Akonáhle položí loptu na zem, je v hre a súper ho môže napadať. (neplatí v 
kat. U7)
Ak lopta prejde za polovicu súpera bez dotyku hráča, súpera alebo palubovky,

 je nariadený nepriamy voľný kop z postrannej čiary na polovici ihriska 
(autová čiara) 

Autové vhadzovanie: Z jednej strany sa hrá na mantinel, z druhej na postrannú čiaru
Auty sa kopú, súper je od lopty min. 3m

Kop z rohu: V zmysle pravidiel futbalu

Malá domov: U10/U9 Brankár malú domov nemôže, za priestupok sa kope nepriamy 
voľný kop z čiary bránkoviska.

U8/U7 malú domov môže.

Dotyk so stropom: Nepriamy voľný kop z postrannej čiary na polovici ihriska (autová čiara)

Zakázaná hra a nešportové 
správanie: Ústne napomínanie

ŽK – 2 min (potrestané mužstvo hrá v oslabení)
ČK – 5 min (po uplnynutí trestu ho nahradí iný hráč)

Ostatné: Striedanie ako v hokeji, viac hráčov na ihrisku ako určujú pravidlá sa trestá 
vylúčením hráča na 2 min. 
Počas trestu je hráč pri časomiere pri zapisovateľoch
Počas priameho alebo nepriameho voľného kopu je súper od lopty min. 4m

Občerstvenie: Zabezpečí usporiadateľ Kontakt:      Mgr. Daniel Štuller
                  t.č.: +421 907 461 761

Štartovné: 50e/mužstvo   email: info@cftacademy.sk   
  web: www.cftacademy.sk
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