
Občianska rada Radvaň

POZVÁNKA A PROPOZÍCIE NA TURNAJ V MINIFUTBALE
O POHÁR OBČIANSKEJ RADY RADVAŇ

ako súčasť Radvanského dňa

Termín: 1. septembra 2016

Miesto: Multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy v Radvani

Systém turnaja: Podľa počtu prihlásených družstiev v skupinách systémom každý s každým, prípadne
skupiny s postupom do play of pre štyri družstvá.

Podmienky účasti: Turnaj sa bude konať pre dve vekové kategórie:
• Mladší žiaci od 6 do 11 rokov (ročník narodenia 2005-2010)

• Starší žiaci od 12 do 15 rokov (ročník narodenia 2001-2004)

Družstvá môžu byť z hráčov s trvalým pobytom zo sídliska Radvaň (obytné bloky,
ulice,  ZŠ).  Povolená  je  účasť  dvoch  hráčov  v družstve  s trvalým  pobytom  mimo
sídliska Radvaň. V kategórií mladších žiakov môže byť v družstve aj jeden starší hráč
do 12 rokov a v kategórií starších žiakov aj jeden hráč do 16 rokov.

Program: 8.30 – 8.40 hod: Prezentácia
8.45 hod: Otvorenie turnaja, upresnenie pravidiel
8.55 hod: Prvý zápas
14.30 hod: Predpokladaný záver turnaja, vyhodnotenie

Základné pravidlá: Hrá sa na ihrisku s mantinelmi, ktoré sú súčasťou hry. Hrubá hracia doba pre mladších
žiakov je 2 x 7,5 minút a pre starších žiakov je 2 x 10 minút. Družstvá tvorí 6 hráčov
(v zápase hrá brankár, 3 hráči v poli a 2 náhradníci s voľným striedaním). Odporúčaná
výstroj hráča v poli je vrchná časť rovnakého farebného prevedenia, dres brankára je
farebne odlíšený od spoluhráčov. Pri podobných dresoch súperiacich družstiev  jeden
z nich použije rozlišovačky. Športová obuv je bez kovových kolíkov. Ostatné pravidlá
(rozohrávanie, prerušenie hry, trestné kopy, fauly a pod.) budú upresnené pri otvorení
turnaja.

Ceny: Pohár Občianskej rady Radvaň a vecné ceny pre víťazné družstvá v oboch kategóriach 
a individuálne ohodnotenia (brankár, najlepší strelec, hráč turnaja).

Občerstvenie: Pre všetkých hráčov je pripravené občerstvenie a guľáš.

Vklad: 1 euro za hráča vložiť pri prezentácií.

Prihlášky: Prihlášku, ktorá obsahuje aj súpisku hráčov odovzdať do 29.8.2016 (vrátane) vo forme 
papierovej prihlášky, alebo mailom p. Antonovi Jankovičovi – tel: 0908 901 177,
mail: a.jankovic@azet.sk.

Informácie: Ďaľšie informácie - Anton Jankovič, Námestie Ľ.Štúra 8
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