
 

              I.TREDA MLADŠÍ  ŽIACI  U11  
VYŽREBOVANIE TURNAJOVÝM SPÔSOBOM 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Jesenná časť: 
1. turnaj 27.8.2022 o 10:00 hod v Belej nad Cirochou 1,2,3 kolo v ISSF          

  2. turnaj 10.9.2022 o 10:00 hod v Dlhom nad Cirochou  4,5,6 kolo v ISSF  
   3. turnaj 24.9.2022 o 10:00 hod v Kamenici nad Cirochou 7,8,9 kolo v ISSF  

   4. turnaj 01.10.2022 o 10:00 hod v FK Humenné 10,11,12 kolo v ISSF  
 

  Jarná časť: 
  5. turnaj 15.4.2023 o 10:00 hod v Belej nad Cirochou 13,14,15 kolo v ISSF  

  6. turnaj 29.4.2023 o 10:00 hod v Dlhom nad Cir. 16,17,18 kolo v ISSF  
   7. turnaj 13.5.2023 o 10:00 hod v Kamenici nad Cir. 19,20,21 kolo v ISSF  

   8. turnaj 20.5.2023 o 10:00 hod v FK Humenné 22,23,24 kolo v ISSF 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P. č. 

I.TR. ŽIACI  U11  
Malý Futbal 

1 TJ Družstevník Dlhé nad 
Cirochou 

2 TJ Slovan Belá nad Cirochou 

3 FK Kamenica nad Cirochou 

4 Futbalový klub Humenné 



PRAVIDLÁ PRE I. TRIEDA MLADŠÍ  ŽIACI  U11  
„MALÝ FUTBAL „ 

 
1. Súťaže žiackeho minifutbalu sa organizujú  z dôvodu zapojenia 
čo najväčšieho počtu mládeže do oblastných futbalových súťaží najmä v obciach  s malým 
počtom detí v žiackom  
2. Hrá sa na platný elektronický registračný preukaz overiteľný v ISSF, zároveň sú hráči povinní 
nosiť so sebou na stretnutia aj preukaz poistenca, (iný osobný doklad) 
3. Pred každým stretnutím mládeže (žiakov, dorastu) sa nariaďuje vykonať 
konfrontácia hráčov podľa SP (za konfrontáciu zodpovedá vedúci mužstva  a rozhodca). 
4. Platia všeobecne platné pravidlá futbalu, s niekoľkými zmenami, ktoré súvisia so zvláštnymi 
podmienkami v "minifutbale" 
Hracia plocha: vzor viď náčrt - pre jednoduchú úpravu hracej plochy na malý futbal, hracia 
plocha je upravená polovica normálneho ihriska, kde postranné čiary,  sú stredová čiara a 
predĺžená čiara pokutového územia 
m (u menších HP 3x2m), bránky sú o rozmeroch 5x2m. 
5.Družstvo tvorí 5 hráčov v poli + brankár a min 1 náhradník. 
Medzi týmito hráčmi môže prichádzať kedykoľvek k striedaniu. 
Spätný návrat do hry je povolený. Minimálny počet hráčov družstva na hracej ploche je  
1 brankár a 4 hráči.  
6. Po vylúčení hráča hrá družstvo 4 min. oslabené, po tomto čase môže družstvo   na pokyn 
rozhodcu doplniť počet hráčov.  
7.Hracia doba je žiaci  pri 3 družstvách 2x20 min. + 5 min. prestávka, pri 4 družstvách 2x15 min. 
+ 5 min. prestávka. 
8. Pravidlo „hráč v postavení mimo hry“ neplatí. 
9. Brankár môže chytať do rúk len v brankárovom území, po výkope na polovicu hracej plochy 
súpera sa spoluhráč nesmie dotknúť lopty ako prvý, ak sa aj lopty dotkne, tak súper zahráva 
NVK z polovice HP. 
10. Pri voľnom kope sú hráči súpera najmenej 5 m od miesta priestupku (lopty). 
11. Hrá sa s loptou veľkosti 4 
12. Hrá sa turnajovým spôsobom každý s každým 
13.V nadstavbe pri dvoch skupinách sa odohrá finálový turnaj (družstvá umiestnené na 1a 2 
mieste) 
14. Prípravka U11 - štart hráčov narodených po 1.1.2012 a mladší (ročníky 2012, 
2013,2014,2015) 
15. Stretnutia rozhodujú rozhodcovia laici (po dohode družstiev) 
16. FK sú povinný pred turnajom „nahodiť“ v ISSF nominácie hráčov do zápisu o stretnutí na 
každé stretnutie v turnaji. 
17. Družstvo v zápise uvedené ako domáci sú povinný vyplniť v ISSF zápis pre laika       
(v I SSF v zápise o stretnutí v dolnej časti vpravo prepnúť „zápis laik“), po skončení 
stretnutia vypísať strelcov gólov, povinné údaje a zápis priebežne uložiť. 
18. Usporiadajúci klub turnaja v prípade, že sa v ISSF nevyplní „Zápis pre laika“ je 
povinný zaslať mailom do 48 hod. vyplnený papierový Zápis o stretnutí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 


