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HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ  2014/2015             
 

Halovú sezónu mládeže (ďalej len HSM) pre kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže  a 
Grassroots klubu organizuje Technický úsek SFZ pre vekovú kategóriu starších žiakov U15 a 
mladších žiakov U13 v termíne november 2014 – január 2015. Halová sezóna mládeže je súčasťou 
Grassroots programu SFZ. 
 
VEKOVÉ KATEGÓRIE: 
V HSM môžu štartovať len hráči riadne registrovaní za FK, narodení: 
Starší žiaci U15: 1.1.2000 a mladší  Mladší žiaci U13: 1.1.2002 a mladší 
 
HRACÍ SYSTÉM HSM – Pre obe vekové kategórie je jednotný – trojkolový. 
1. kolo: sedem základných skupín po 5 družstiev. Družstvá odohrajú v prvom kole 1 turnaj systémom 
každý s každým. Víťaz jesennej časti 2. ligy SŽ skupina Západ  bude zaradený do skupiny B v 
regióne ZsFZ v oboch kategóriách. Do ďalšieho kola postupujú prví dvaja zo skupiny a dvaja najlepší 
z tretích miest - bude vytvorená tabuľka tímov umiestnených na 3.miestach, kde budú zarátané 
výsledky v skupine len s tímami umiestnenými do 4.miesta. Tieto družstvá budú v 2.kole zaradené do 
skupín (v Púchove resp. v Myjave) v závislosti od geografickej vzdialenosti. Turnaj organizujú vybrané 
FK po dohode s trénermi mládeže SFZ. 
2. kolo: v každej vekovej kategórií štyri skupiny po 4 družstvá , kde do finále postupujú len víťazi 
skupín. Turnaje v druhom kole sa hrajú systémom dvakrát každý s každým. 
3. kolo: finálový turnaj v každej vekovej kategórii hrajú štyri najlepšie družstvá, t.j. z štyroch skupín v 
druhom kole postúpia do finále družstvá na prvom mieste.  Vo finálovom turnaji odohrajú družstvá 
zápasy medzi sebou dvakrát. O umiestnení sa rozhoduje podľa platného SP futbalu. 
 
TERMÍNOVA LISTINA HSM SFZ 2014/2015: 
ŽIACI : 1.kolo: 10.11. - 12.12. 2014 
 2.kolo: 12.12. 2014 - 21.01. 2015 
 3.kolo: (finálový turnaj - Púchov) 29. - 31.1. 2015 
  
HRACÍ ČAS : - hrací čas stretnutí je 1 x 25 minút, 
   
 
HODNOTENIE: víťazstvo 3 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov 
O konečnom poradí v skupine sa vždy rozhoduje podľa platných ustanovení Súťažného 
poriadku futbalu – väčší počet získaných bodov zo všetkých zápasov.  
Pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi (pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí na turnajoch 
rozhoduje:  

a) väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov 
b) vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov 
c) väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov 
d) ak sa na základe hore uvedených kritérií a) až c) nerozhodne o poradí, kritériá e) až g) sa 

uplatnia: 
e) vyšší gólový rozdiel zo všetkých zápasov  
f) väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov 
g) kopy zo značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia. 

 
 



Kopy sa vykonávajú nasledovným spôsobom: 
- každý kop musí vykonať iný hráč až dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci oprávnení hráči družstva. 
Až potom môže kop vykonať hráč,ktorý už raz kop zahrával. 
-  ak má na konci stretnutia, pred akciou kopov, jedno z družstiev väčší počet hráčov ako druhé, počet 
hráčov sa musí vyrovnať na úroveň súpera. 
 
PRAVIDLÁ:  Platia pravidlá SFZ vydané pre HSM. 
 
OSTATNÉ : 
SFZ hradí prenájom športových hál a technické zabezpečenie všetkých turnajov.  

V 2.kole hradí všetkým zúčastneným družstvám obedy (14 hráčov,4 členovia RT a 1 vodič autobusu). 

Na finálovom turnaji hradí SFZ všetkým zúčastneným družstvám ubytovanie, stravovanie (počty osôb 
ako v 2. kole). 

Víťazi HSM SFZ 2014/15 v oboch kategóriách získavajú hlavnú cenu – lístky na zápas futbalovej 
reprezentácie SR Slovensko – Česká Republika (31.3. 2015 v počte 20 ks), poháre a medaily pre 
prvé tri družstvá, individuálne ocenenia: najlepší brankár, hráč a strelec finálového turnaja. 

 
V Bratislave 4.10. 2014 
         Vladimír Lupták 
           koordinátor grassroots futbalu 


