Názov turnaja: Futbal v meste
Organizátor turnaja: Únia ligových klubov (ÚLK)
Realizátor turnaja: Sevent s.r.o.

Pravidlá v stručnosti:
Futbal v meste je street futbalovým turnajom. Hrá sa na street futbalovom ihrisku,
v obkolesení ktorého sú mantinely veľké 1 m. Hrá sa na malé bránky bez brankárov. Hrá
sa vždy na inom povrchu. Raz je to tráva, inokedy betón. Pre informáciu o povrchu pozri
turnaj v tvojom meste, alebo kontaktuj organizátorov. Hrá 3 vs. 3, to znamená s tromi
hráčmi na každej strane. Nerozlišujeme pohlavie. Hrať tak proti sebe môžu muži i ženy.
Podmienkou je len vek 18+. Zápas sa hrá na dva polčasy, pričom každý polčas má 3 min.
Semifinálové kolá sa hrajú v 12-tich mestách po celom Slovensku, resp. v mestách,
ktorých kluby hrajú najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž Fortuna ligu. V semifinálových
kolách sa hrá najskôr skupinovo, to znamená, že tímy sa rozdelia do základných skupín.
Z nich postupujú do vyraďovacej časti len víťazi skupín. Víťazi jednotlivých
semifinálových turnajov sa stretnú vo finále v júni 2019 v Poprade. Na priebeh hry
dohliada rozhodca. Pravidlá sa v zásade od tých futbalových veľmi nelíšia. Zakázané sú
fauly, vkĺzačky a nadávanie protihráčom, takisto nemôžete dať gól zo svojej polovičky,
takýto gól je neplatný. Hrá sa bez brankárov, čiže rukami sa lopta nechytá a auty či rohy
sa takisto kopú.

Street futbalové ihrisko:
Ihrisko je street futbalové. To znamená, že aj veľkosť sa bude líšiť v závislosti od miesta,
kde ho rozložíme.
-

Najmenšie ihrisko má 13 x 18 m. Najväčšie ihrisko má 15 x 20 m
ihrisko má vždy pôvodný povrch (betón, tráva, umelý povrch...)
okolo ihriska sú mantinely, za bránami sieťky
bránka má rozmery 1.2 x 0.8m

Počet hráčov, vek a pohlavie:
-

Počet hráčov je 3 vs. 3, to znamená traja hráči na každej strane
Nerozlišujeme pohlavie. Turnaja sa môžu zúčastniť muži i ženy
Podmienkou je vek 18+
Najmenší počet prihlásených hráčov je 4, najväčší počet je 6
Finalisti si môžu na súpisku dopísať ďalších 2 hráčov
Každý tím reprezentuje jeho kapitán, ktorý komunikuje s organizátorom
Turnaja sa nemôžu zúčastniť profesionálni futbalisti
Turnaj je určený pre futbalistov amatérov

Oblečenie, obutie a vybavenie hráčov:
-

Každý tím je povinný si zabezpečiť športové oblečenie sám
Každý tím musí mať spoločné dresy / rovnaké tričká
V prípade ak budú tímy oblečené v rovnakých či podobných farbách, jednému
z tímov zapožičia organizátor na zápas rozlišovačky
Hráčom bude k dispozícii šatňa na prezlečenie
Povinnou výbavou je kvalitná obuv. Ideálne tenisky / turfy. V závislosti od
povrchu
Zakázané je hrať v kopačkách
Chrániče i štucky sú dobrovoľné. Hráči ich nemusia mať

Rozhodca:
-

každý zápas rozhoduje rozhodca
rozhodnutie rozhodcu je platné
žlté a červené karty sa neudeľujú. Rozhodca ale môže hráča vylúčiť, a to na 1
minútu. Môže tak spraviť za faul na protihráča, protesty či nešportové správanie.

Trvanie zápasu a striedanie:
-

-

každý zápas trvá 2x 3 min
každý zápas sa hrá na dva polčasy
počas zápasu je povolené striedať len cez polčas, prípadne inokedy, no len tak,
aby to nenarušilo priebeh zápasu. Zranený hráč môže vystriedať. Vtedy
rozhodca preruší hru a hráč môže v pokoji vystriedať.
Čas sa pri prerušenej hre nezastavuje. Len v prípade dlhšieho zdržania
(odkopnutá lopta, technické problémy, zranenie a pod.) môže rozhodca hru
prerušiť a čas tak zastaviť.

Štart zápasu a jeho priebeh:
-

-

pred štartom zápasu si tímy vyberajú strany tak, že sa postavia proti sebe
kapitáni a hrajú hru kameň, papier, nožnice. Hrá sa do 1. Kto vyhrá, vyberá si
stranu a má takisto úvodný výkop.
V zápase sa hrá o mantinely, nie na autové čiary
Na priebeh zápasu dohliada rozhodca
Auty i rohové kopy sa kopú
Zakázané sú vkĺzačky
Zakázané je i chytať loptu do rúk
Zakázané je zdržiavať sa pred vlastnou bránou, resp. chytať v bráne

Štandardné situácie:
-

-

Rohový kop sa kope z rohu ihriska a zahráv sa vtedy, ak lopta vyletí mimo
ihrisko za niektorou z brán, alebo sa lopta dotkne sieťky za niektorou z brán
Autový hod nie je, aut sa kope z miesta, kde vyletela lopta mimo ihrisko, resp.
z miesta, ktoré určí rozhodca a zahráva sa vtedy, ak lopta opustí ihrisko
Voľný priamy kop sa kope z miesta, ktorý určí rozhodca a zahráva sa v prípade,
ak ho po nedovolenom zákroku odpíska rozhodca. Najbližší hráč súpera musí
byť vzdialený minimálne 2 metre od miesta zahratia voľného priameho kopu
Penalta, resp. pokutový kop sa kope z vlastnej brány cez celé ihrisko na
súperovu prázdnu bránu

Predĺženie a zlatý gól:
-

ak sa hra skončí vo vyraďovacej fáze po 6-tich minútach nerozhodne, nasleduje
predĺženie
predĺženie sa hrá systémom ZLATÝ GÓL, to znamená, kto dá prvý gól, vyhrá
zápas.
preĺženie sa hrá systémom 1vs1. To znamená, že na každej strane je zastúpený
jeden hráč.
Predĺženie sa začína hrou kameň, papier, nožnice. Kto vyhrá, má loptu.
Strany sa v predĺžení nemenia. Hráči sú na tých istých stranách, na ktorých hrajú
druhý polčas zápasu.
Hráči sa v predĺžení striedať nemôžu. V jednom predĺžení hrá vždy ten istý hráč
na každej strane.

Formát turnaja:
Turnaj sa hrá systémom:
1. Základné skupiny
2. Vyraďovacia fáza
3. Finále
1.1 v základnej skupine hrajú zvyčajne 4 tímy. Hrá sa systémom každý s každým.
Víťazný tím získava 3 body, porazený tím má 0 bodov a ak sa zápas skončí remízou,
tímy majú 1 bod. V základnej skupine sa zápasy môžu skončiť remízou, predĺženie tu
nie je.
1.2 V skupine rozhodujú o konečnom umiestnení:
A: POČTY BODOV – kto má najviac bodov, vyhráva skupinu
B: GÓLOVÝ ROZDIEL – kto má vyšší gólový rozdiel (rozdiel medzi vstrelenými
a inkasovanými gólmi) je vyššie v tabuľke
C: VYŠŠÍ POČET VSTRELENÝCH GÓLOV – v prípade, ak je gólový rozdiel totožný,
platí, kto dal viac gólov, je vyššie v tabuľke
D: ZLATÝ GÓL 1vs1 – v prípade, ak majú tímy zhodné body, rozdiel skóre i počty
vstrelených a inkasovaných gólov, nasleduje hra ZLATÝ GÓL 1vs.1 (pozri Predĺženie
a zlatý gól)
2. do vyraďovacej fáze postupujú víťazi skupín. Do ďalšej časti turnaja potom
postupuje vždy len víťazné družstvo.
3. vo finále sa pobijú dve najlepšie družstvá.
Zdravie a bezpečnosť:
-

účastník turnaja nesie plnú zodpovednosť za svoje zdravie.
K dispozícii je po celú dobu turnaja zdravotná jednotka, ktorá zabezpečuje
ošetrenie v nevyhnutných prípadoch
Každý účastník turnaja je povinný mať pri sebe zdravotnú kartu poistenca
Treba mať na pamäti, že ide o street futbal, preto zvýšte opatrnosť a hrajte
v duchu fair-play

Záverečné ustanovenie:
-

organizátor turnaja si vyhradzuje právo na pozmenenie pravidiel priamo na
mieste turnaja

