
Pravidlá pre futbalový turnaj 
ANDREJ CUP 2017 

Ružomberok, 02.12.2017 
 
1) Turnaj ANDREJCUP je určený len pre žiakov GSA a ich rodičov, absolventov GSA a učiteľov. 
2) Hrá sa v telocvični pri GSA + Sokolovňa 
3) Počet hráčov: 3 v poli  +  1   
4) Hrací čas: 1 x 10 minút  
5) Hrá sa na malé bránky (1,4m x 1,4m), bez ofsaidov 
6) Letmé a neobmedzené striedanie hráčov 

a. miestom na striedanie hráčov je roh telocvične!!! 
b. nie je povolené stiahnutie hráča z hry napr. v strede telocvične 

7) Pravidlo vylúčenia hráča na 2 minúty: 
a.  pri hrubom úmyselnom kontakte – faule 
b.  úmyselnej skĺzačke s kontaktom 
c.  pri úmyselnej ruke 
d.  pri vulgárnom vyjadrení 

i. vylúčený hráč sa môže vrátiť do hry  po obdržanom góle, alebo po 2 minútach 
ii. najmenší počet hráčov na ihrisku je 2. Pri poklese tohto počtu sa zápas kontumuje 

v prospech súpera. 
8) Lopta sa nemôže chytať do rúk  

a. po úmyselnej ruke v bránkovisku (cca 3 m od bránky) nasleduje pokutový kop z polovičky 
telocvične do prázdnej brány 

9) Hrubé telesné kontakty a skĺzačky budú trestané priamym kopom 
10) Použitie alkoholu a iných návykových látok: 

a. je zakázané na turnaji používať alkoholické nápoje a iné návykové látky a drogy – ide 
o školskú akciu na ktorú sa vzťahuje školský zákon č. 245/2008 a školský poriadok GSA 

b. každý z účastníkov môže byť podrobený preventívnej dychovej skúške, prípadne bude 
privolaná polícia 

c. pri podozrení stráca mužstvo nárok na pokračovanie v súťaži, jeho zápasy sa kontumujú 
a hráči musia opustiť turnaj. Zákaz štartu bude platiť pre vylúčené družstvo min. na 2 roky. 

d. rozhodnutia prijíma vedenie turnaja (riaditeľ + organizátori) 
11) Organizátor si vyhradzuje právo upraviť pravidlá podľa aktuálnej situácie a potreby 

zabezpečenia dôstojného stretnutia spoločenstva GSA na futbalovom turnaji. 
 
Štartovné: Platí sa jednorazový registračný poplatok vo výške 5,- Eur za mužstvo. Žiaci školy štartovné 
neplatia. Štartovné sa bude hradiť na mieste konania.  
 
Registrácia: Mužstvo registruje do turnaja zodpovedná osoba (kapitán), ktorý zodpovedá za mužstvo, za 
jeho štart v turnaji, správanie sa hráčov. Registrácia prebieha elektronicky cez formulár zverejnený na 
oficiálnych stránkach školy na internete. www.gsa.edupage.org Telefonicky radi poskytneme ďalšie 
informácie 
 

Občerstvenie: Zabezpečený bude pitný režim a bagety prostredníctvom školského bufetu, ktorý bude 
otvorený v čase od 9:00 do 13:00. 
 

Bližšie informácie poskytne ochotne ktorýkoľvek z organizátorov. 
 

Riaditeľ turnaja:  PaedDr. Kamil Nemčík, nemcik@gsa.sk, 0907 348 920 
Organizátori:   Mgr. Anton Heins, t.č. 0915 800 169;  

Mgr. Martin Bobrík 
Generálny sponzor:  Rodičovské spoločenstvo pri GSA 

http://www.gsa.edupage.org/
mailto:nemcik@gsa.sk

