
U-09 ILAVA CUP 2020 
  
Kategória:              U09 - (hráči narodení 01.01.2011 a mladší)  
Dátum turnaja:     27.06.2020 - sobota 
Miesto konania:    Športový areáli MFK Ilava – Mládežnícka 1026 , 019 01 Ilava 
                                       
Vážení športoví priatelia občianske združenie MFK Ilava Vás pozýva na futbalový turnaj hráčov 
v kategórii U-09 pod názvom U11 ILVAVA CUP 2020. Turnaj sa uskutoční v areáli MFK Ilava. 
 
Základné informácie turnaja: 

  
Termín:                       27.06.2020 - sobota 
Čas trvania:                                09,00 - 15,30 hod. 
Kategória:                                           U09 - (hráči narodení 01.01.2011 a mladší) 
Hrací systém:                                     5 + 1  
Počet družstiev:                                max. 12 družstiev 
Hrací čas:                                           1 x 16 minút 
Povrch ihriska:                                   prírodný trávnik 
Celkový počet hráčov v družstve:  12 + 2 tréneri    
 
Štartovné na turnaj pre jedno družstvo je 80 Eur. Štartovné zahŕňa náklady na rozhodcov, zdravotnú 
službu, ceny a občerstvenie pre hráčov a trénerov. 
Účastníci turnaja štartujú na vlastné individuálne poistenie 
Varianta A: 
Pri účasti 10 mužstiev, 5 mužstiev v dvoch skupinách, 4zápasy v skupine+1 zápas o konečné poradie 
podľa umiestnenia v skupine / A1-B1 o prvé miesto, A2-B2 o tretie miesto.../. Herná vyťaženosť 
mužstva je 90 minút. 
 

IHRISKO 1 skupina A   IHRISKO 2 skupina B 
09.30 - 09.46   A-B     A-B 
09.50 - 10.06   C-D     C-D 
10.10 - 10.26   E-A     E-A 
10.30 - 10.46   B-C     B-C 
10.50 - 11.06   D-E     D-E 
11.10 - 11.26   A-C     A-C  
11.30 - 11.46   B-D     B-D  
11.50 - 12.06   E-C     E-C   
12.10 - 12.26   A-D     A-D   
12.30 - 12.46   E-B     E-B   
12.50 - 13.06   SK.A5 – SK.B5 (o 9miesto)  SK.A4 – SK.B4 (o 7miesto) 
13.10 - 13.26   SK.A3 – SK.B3 (o 5miesto)  SK.A2 – SK.B2 (o 3miesto) 
13.30 - 13.46   SK.A1 – SK.B1 (o 1miesto) 
14.00     vyhodnotenie turnaja, odovzdanie cien hráčom 
OBČERSTVENIE: 
11:10    E     E 
11:30    A     A 
11:50    B     B 
12:10    C     C 
12:30    D     D 
 
 
 



Varianta B: 
Pri účasti 12 mužstiev, 4 mužstvá v troch skupinách, 3 zápasy v skupine+ 4 zápasy o celkové 
umiestnenie v skupinách o 1 až 6 miesto a 7 až 12 miesto. Herná vyťaženosť mužstva je 112 minút. 
 
 
 

IHRISKO 1 skupina A IHRISKO 2 skupina B IHRISKO 3 skupina C 
 

09.30 - 09.46  A-B   A-B   A-B 
09.50 - 10.06  C-D   C-D   C-D 
10.10 - 10.26  A-C   A-C   A-C 
10.30 - 10.46  D-B   D-B   D-B 
10.50 - 11.06  A-D   A-D   A-D 
11.10 - 11.26  B-C   B-C   B-C  
11.30 - 11.46  C3-A4   B3-C4   A3-B4 /7-12m/ 
12.00 - 12.16  C2-B2   B1-A2   C1-A1 /1-6m/   
12.30 - 12.46  C3-B3   A3-C4   A4-B4 /7-12m/  
13.00 - 13.16  C2-A1   A2-B2   C1-B1 /1-6m/  
13.30 - 13.46  C3-A3   A4-B3   C4-B4 /7-12m/ 
13.50 - 14.06  C2-A2   C1-B2   A1-B1 /1-6m/ 
14.10 - 14.26  C3-B4   A4-C4   B3-A3 /7-12m/ 
14.30 - 14.46  C2-B1   A1-B1   A2-C1 /1-6m/ 
15.00   vyhodnotenie turnaja, odovzdanie cien hráčom 
OBČERSTVENIE: 
11:30   C2   B1   A1 
12:00   C3   B3   A3 
12:30   B2   A2   C1 
13:00   A4   B4   C4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pravidlá turnaja:     

Rozohrávanie z autu sa vhadzuje.  

Striedanie „hokejovým spôsobom“, kedykoľvek počas hry. Pri striedaní je nutné dodržiavať „hokejové 

pravidlo“ o tom, aby hráč odchádzajúci z ihriska počas hry už priamo nezasiahol do priebehu hry.  

Brankár môže chytať loptu rukou vo vlastnom vyznačenom bránkovisku. Brankár môže rozohrať loptu 

rukou len v prípade, ak ju chytil do rúk z hry. Môže ju hrať aj nohou, pričom môže byť napádaný 

súperovým hráčom. Takúto loptu, ktorú si brankár dá na zem, nesmie viac vziať do rúk, pokiaľ sa jej 

nedotkne súperov hráč. Loptu, ktorá prešla za bránkovú čiaru mimo brány a súper nerozohráva rohový 

kop, rozohrá brankár zo zeme nohou výkopom alebo prihrávkou, alebo ju môže rozohrať rukou z 

priestoru bránkoviska. V tomto prípade nesmie byť napádaný súperovým hráčom. 

Na turnaji platí pravidlo „malá domov“. Porušenie pravidla sa trestá nepriamym voľným kopom (ďalej 

len NVK) z čiary pokutového územia (bránkoviska).  

Pri zahrávaní NVK alebo PVK môže stáť súperov hráč/hráči, tzv. „múr“, najbližšie 4 metre od lopty. 

Kartové tresty: rozhodca môže udeliť žltú kartu za nebezpečný faul zozadu, úmyselnú ruku a pod. 

Potrestaný hráč môže pokračovať v hre. V prípade takejto situácie vo vlastnom bránkovisku je za 

priestupok nariadený pokutový kop proti družstvu, ktorého hráč priestupok spôsobil. Viac ale hráč za 

tento priestupok potrestaný žltou kartou nebude. Červená karta znamená vylúčenie hráča zo zápasu. 

Družstvo za ktoré potrestaný hráč nastúpil pokračuje oslabené. Na ďalší zápas potrestaný hráč môže 

nastúpiť. V prípade ak bude ten istý hráč na turnaji potrestaný druhou červenou kartou, viac na turnaji 

nesmie nastúpiť.  

Pokutový kop bude nariadený po priestupku v bránkovisku, hra rukou alebo faul, a to z bodu pre 

pokutový kop. 

 O poradí družstiev v tabuľke rozhoduje: počet získaných bodov. V prípade zhody bodov dvoch 

družstiev určuje poradie vzájomný zápas, ďalej vyšší počet vstrelených gólov, ďalej rozdiel v skóre, 

ďalej rozstrel oboch družstiev v troch penaltách. V prípade zhody bodov u troch a viac družstiev, o 

poradí v tabuľke rozhodujú vzájomné zápasy týchto družstiev, ďalej vyšší počet vstrelených gólov, ďalej 

„minitabuľka“ všetkých družstiev so zhodným počtom bodov.  

Výnimka pre menšiu úpravu pravidiel je dovolená v prípade, ak túto navrhnú a jednohlasne odsúhlasia 

všetci, na rannej porade zúčastnení: tréneri, organizátor turnaja a rozhodca. Rannej porady 

nezúčastnení tréneri sa o prípadnej zmene/zmenách v pravidlách turnaja môžu informovať u 

organizátora turnaja alebo rozhodcu. Avšak do úprav pravidiel už viac nie je možné zasiahnuť. 


