Súťaž PRÍPRAVIEK MIX a mladšej PRÍPRAVKY
OblFZ Prievidza
futbalový ročník 2018/2019

Hlavný cieľ:
1.

Učiť deti a mladých hráčov /hráčky/ hrať futbal tak, že ho budú hrať v podmienkach
a v prostredí, ktoré zodpovedá ich postupne sa meniacim telesným a psychickým
možnostiam. Vekovým zvláštnostiam musia byť prispôsobené: hracia plocha, bránky, lopta
ale aj pedagogické vedenie detí. Koučovaním rozumieme taký spôsob vedenia
mladých hráčov , ktorý vždy pomáha odkrývať ich potenciál pre budúcnosť.

2.

Primeraným počtom hráčov na malom ihrisku dosiahnuť čo najrozsiahlejšieho zapojenia
všetkých hráčov do hry so zameraním na individuálne schopnosti. Z hľadiska špecifických
schopností ide o orientáciu na malom priestore, rýchlosť rozhodovania a riešenia herných
situácií, vždy v spojitosti s loptovou technikov.

3.

Držať svetový trend odvedenia pozornosti hráčov /hráčky/, trénerov, rodičov a ďalších
divákov od zamerania sa na úspech a počítanie bodov k oveľa dôležitejšiemu cieľu, zamerať
sa na výchovu a čo najviac vylepšiť individuálny herný výkon.

4.

Celým systémom ponúknuť lepšie možnosti získať herné skúsenosti a najmä pôžitky z hry,
ktoré sú motiváciou mladých hráčov k hraniu futbalu. Táto štruktúra motivácie k futbalu
lepšie zodpovedá požiadavkám na úspech hráčov /hráčky/ v dospelosti čo znamená aj úspech
na klubovej úrovni.

Najdôležitejšie zásady vedenia detí v hre

1.

Futbal prípraviek nie je futbalom dospelých, hráči /hráčky/ sú dôležitejší než výsledok a hra
samotná.

2.

Zamerajme svoju pozornosť v prvom rade na to ako hráči /hráčky/ hrajú, čo sa im darí a čo
nie. Povzbudzujme, chváľme, vysvetľujme, opravujme, radujme sa, ale kontrolujme sa

a nevylievajme si zlosť.
3.

Stanovme si zásady koučovania pre seba (tréneri) a stanovme ich tiež pre rodičov, v duchu
hesla: „ rodičia fandia ale nekoučujú!“. Tieto zásady náležite vysvetľujeme
a dodržujeme, lebo rodičia, tréneri, rozhodcovia ale aj ďalší dospelí na výchove detí
spolupracujú.

4. Naučme deti hrať na viacerých postoch a v rôznych rozostaveniach. Týmto ich
naučíme aj základom hernej všestrannosti a rozvinieme ich tvorivé herné myslenie čo už sú
základy úspechu aj vo svetovom futbale.

Súťaže prípraviek pre 1. -2. -3., 3.-4.-5. ročníky

Systém súťaže:
Hrá sa systémom každý s každým dvojkolovo jeseň – jar na miestach podľa vyžrebovania.

Prihlásená prípravka sa považuje ako mládežnícke družstvo.
Pravidlá malého futbalu pre 1.-2.-3.-4.-5.ročníky = 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, žiačka 2007
Kategória mladšia prípravka ročníky 1.-2.-3. = 2012, 2011, 2010.
Kategória strašia prípravka ročníky 3.-4.-5. = 2010, 2009, 2008, žiačka 2007
Kategória MIX prípravka ročníky 1.-2.-3.-4.-5. = 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, žiačka 2007

HRACIA PLOCHA
Hracia plocha (ďalej len HP) musí mať tvar obdĺžnika. Na oboch stranách HP musí byť
Vyznačené PU (viď. nákres HP). Značka pokutového kopu je vo vzdialenosti 8 m od bránkovej
čiary v strede bránky. Bránky musia mať rozmer 5x2m, musia byť vybavené sieťami,
zabezpečené proti prevráteniu.
Rozmer hracej plochy Staršej prípravky a MIX prípravky dĺžka 60m až 68m, šírka 40m až 45m.
Rozmer hracej plochy Mladšej prípravky dĺžka 40m, šírka 25m až 30m
LOPTA
Používa sa klasická futbalová lopta. Pre ročníky 1.-2.-3.-4.-5. veľkosť č.4. Usporiadateľ
musí pripraviť k hre minimálne 2 lopty.

POZDRAV PRED A PO ZÁPASE
Pred zápasom a aj po skončení sa hráči pozdravia hokejovým spôsobom (ruky si podávajú)

POČET HRÁČOV
1. V družstve mladšia prípravka , štartujú 5 hráči jeden musí byť vždy brankár.
2. V staršej prípravke a MIX prípravke štartuje 7 hráčov, jeden musí byť vždy brankár.
3. Počet náhradníkov je 7 a viac.
4. Strieda sa hokejovým spôsobom v prerušenej hre, počet striedaní je neobmedzený.
5. Náhradník môže vstúpiť na HP iba vtedy, ak ju už striedaný hráč opustil a uskutoční sa
iba vo vyčlenenom priestore, t.j. zboku svojej polovice HP v prerušenej hre.

VÝSTROJ HRÁČOV
1. Družstvo nastúpi na stretnutie v jednotnej výstroji (rovnaké dresy), brankár musí mať

farebne odlíšený dres od oboch družstiev.
2. Obuv – kopačky s lisovanou podrážkou (nemôžu byť s vymeniteľnými kolíkmi)
3. Chrániče holení sú povinné, musia byť zakryté štulpňami.

ROZHODCA
Rozhodcu /laik/ zabezpečuje domáci FK. Rozhodca /laik/ dbá na dodržiavanie pravidiel.
Súťažné zápasy prípraviek sa nahrávajú cez ISSF systém. Jednotlivé zápasy budú rozhodovať „
rozhodcovia laici". Systém je nastavený na rozhodca Laik. V zápise o stretnutí
/POZNÁMKA/ musí byť uvedené meno a priezvisko rozhodcu/ laik/, ktorý rozhodoval
dané stretnutie. Pred stretnutím oba kluby povinne nahrajú nomináciu družstva/

skutočný stav prítomných hráčov / a následne domáci klubový/tímový manažér
uzatvorí nominácie. Následne vytvorí zápis o stretnutí. Po stretnutí bude nahrávať góly.
Nakoniec všetko Priebežne uloží.
Správca súťaže uzatvorí Zápis o stretnutí.
1)Kliknúť na nomináciu domácich - uzavrieť (druha ikona vľavo hore)
2)Kliknúť na nomináciu hostia - uzavrieť (tretia ikona vľavo hore)
3) Kliknúť Zápis zo stretnutia
Góly: 1)Kliknúť na ikonu gól(lopta)
.

2) Kolonka typ gólu

.

3) Zaevidovanie strelenie gólu

Po nahraní všetkých požadovaných údajov po stretnutí kliknúť na ikonu Priebežné
uložiť(vľavo dole).

Zápis musí byť priebežne uložený zo všetkými údajmi do 24 hodín po
stretnutí.
V prípade, že nedokážete nahrať strelcov gólov je potrebné ich nahlásiť cez ISSF
podanie na komisiu KM OblFZ Prievidza. V tvare číslo hráča , meno a priezvisko,
minúta v ktorej bol gól dosiahnutý.
HRACÍ ČAS
Družstvá mladšej, staršej a MIX prípravky hrajú 2 polčasy po 25 minút s prestávkou 10
minút.
HRÁČ MIMO HRU
Pravidlo o postavení mimo hry neplatí.
VOĽNÉ KOPY
Proti družstvu, ktorého hráč sa dopustil porušenia pravidiel nariadi rozhodca voľný kop. Pri
jeho realizácii musia byť hráči súperovho družstva vzdialení od lopty minimálne 5 metrov.

POKUTOVÝ KOP
Pri porušení pravidla XII. hráčom brániaceho družstva vo vlastnom PU nariaďuje rozhodca
pokutový kop. Pokutový kop sa vykonáva zo značky pokutového kopu zo vzdialenosti 8
metrov od bránkovej čiary v strede bránky.
VHADZOVANIE LOPTY
Ak lopta úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za postrannú čiaru, vhadzuje ju na HP
niektorí z hráčov toho družstva, ktorého hráč sa lopty nedotkol ako posledný.
KOP OD BRÁNY, OTVORENIE HRY, MALÁ DOMOV
Brankár smie pri kope od brány z vlastného BÚ loptu rozohrať do hry nohou tak, že si ju hráč
preberie na vlastnej polovici HP. Lopta je v hre keď opusti bránkové územie. Pri porušení (keď
je lopta kopnutá cez polovicu HP bez dotyku hráča) rozhodca nariaďuje priami voľný kop
(PVK) zo stredu HP proti družstvu, ktorého brankár sa previnil. Pri malej domov platí pravidlo
ako vo veľkom futbale. V prípade porušenia pravidla o malej domov sa zahráva PVK proti
družstvu, ktoré sa previnilo z čiary BU najbližšie kolmo k miestu, kde bolo porušené pravidlo.
NÁLEŽITOSTI DRUŽSTVA
Každý hráč, ktorý nastupuje na stretnutie sa musí preukázať platným registračným
preukazom.
Pred každým stretnutí musí byť vykonaná konfrontácia hráčov za prítomnosti
vedúcich mužstva.

Výsledok konfrontácie, meno a priezvisko rozhodcu musí byť uvedený
v zápise o stretnutí.
ZMENY TERMÍNOV STRETNUTIA
KM a ŠF upozorňuje futbalové kluby aby zmeny UHČ a hracej plochy podávali výlučne cez ISSF
„Detail stretnutia" Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia minimálne v deň
zasadnutia komisie Mládeže čo je každý štvrtok do 15:30 hod..
V prípade , že sa stretnutie neodohrá v stanovenom termíne uvedenom na Futbalnet

kluby predložia dohodu o odohratí stretnutia výlučne cez ISSF „Detail
stretnutia" Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia do 14 dní.
UPOZORNENIE NA ZMENU:

Druhá a ďalšia zmena stretnutia bude spoplatnená sumou 5,00,-€.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Všetky ostatné pravidlá PF platia.

Zmyslom súťaží prípraviek je učiť žiakov hrať futbal, vzbudiť u nich
radosť ,že hrajú futbal a nie získavať body.

Hracia plocha pre Staršiu a MIX prípravku. Počet hráčov 6+1

Ihrisko 68mx40m

Šírka 40m až 45m

5mx2m

17 m

PK 8m

12,5m

Dĺžka 60m až 68m

Technická zóna DOMÁCI

Technická zóna HOSTIA

Kontakty na zodpovedných funkcionárov FK, FO a TJ za mužstvá Prípravky
Technická zóna HOSTIA

17m

Šírka 25m až 30m

Bránkové územie

5mx2m

Technická zóna DOMÁCI

PK 8m
BU5,5m

Dĺžka 40m

P.č.

FK , FO a TJ

Meno a Priezvisko

Telefón

Skupina A
1.

OŠK Chynorany

Martin Mikula

0911 990 574

2.

TJ Nový Život Veľké Uherce

Peter Gubka

0905716988

3.

FK Veľké Bielice

Branislav Mlatec

0917 186 853

4.

OŠK Veľký Klíž

Juraj Martiška

0908682589

5.

ŠK Slovan Šimonovany-PE

Ľubomír Kopál
Michal Kopál

0904 134 894
0903 912 587

6.

TJ Slovan Oslany

Martin Skučka

0904488322

7.

OFK Bošany

Pavel Tarab
Dávid Kalina

0944 147 908
0902 842 273

8.

TJ Družstevník Kolačno

Branislav Duchovič

0907 785 740

Skupina B
1.

TJ Magura Poruba

Miroslav Gaman ml.

0908594808

2.

TJ Tatran Tužina - odstúpený

Viliam Kvašnica

0904660779

3.

FK 2016 Lazany

Marian Kmeť

0904524642

4.

FK Kľak Kľačno - odstúpený

Alfred Greschner

0907335637

5.

MTJ Nitrianske Pravno

Kripolský

09177744921

6.

TJ Družstevník Nedožery-Brezany

Ľuboslav Zibura

0902488497

7.

FC Baník Prievidza žiačky

Peter Krištín

0904332643

8.

MTJ Pravenec

Jozef Tipul

0908927505

9.

FC Baník Prievidza „B“

Miloš Pavlák

0905982944

10.

MFK Handlová

Igor Belák

0907097091

Skupina C
1.

TJ Družstevník Diviacka Nová Ves

Ľubomír Štrbák

0918682215

2.

TJ Dynamo Bystričany

Marek Vrbovský

0908 742 956

3.

TJ Priehrada Nitrianske Rudno

Ivan Kováčik

0908584664

4.

TJ Krištáľ Valaská Belá

Ing. Dušička Peter

0918333658

5.

FK Iskra Nováky

Koloman Svaček

0907751390

6.

ŠK Čereňany

Tomáš Hvojnik

0911 234 843

7.

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom

Pavel Lidák
Anton Hvojnik

0911754930
0907 265 709

8.

TJ Slovan Zemianske Kostoľany

Jozef Záhon

0903549310

P.č.

FK , FO a TJ

Meno a Priezvisko

Telefón

Skupina D
1.

OFK Slávia Chrenovec-Brusno

Martin Lacko

0907070338

2.

FK Junior Kanianka

Martin Pipiška

0908159971

3.

TJ Partizán Cigeľ

4.

FK Hajskala Ráztočno

5.

FK Bojnice

Igor Svitok
Štefan Ország
Miroslav Gilan
Tomáš Lenhart
Tomáš Grešner
Stanislav Očenáš

0907434224
0944 815 513
0949715359
0948100864
0917 607 102
0915 716 508

Skupina E
1.

TJ Sokol Pravotice

Marián Hedera

0904352339

2.

TJ Partizán Brezolupy

Wedl
Ivan Kľačko

0908 754 539
0915 831 824

3.

Malá Hradná

4.

TJ Baník Haláčovce-Otrhánky

Robert Ďurkáč
Chromík

0907309505
0915 888 928

5.

TJ Ostratice

Matúš Ševčík

0905635080

Mladšia prípravka
1.

ŠK Vegum Dolné Vestenice

Radoslav Miko

0908621581

2.

FK Junior Kanianka

Tomáš Zimán

0907127347

3.

FK Iskra Nováky

Koloman Svaček

0907751390

4.

MFK Handlová

Igor Belák

0907097091

5.

FC Baník Prievidza

Marian Néma

0905420168

6.

FK Bojnice

Michal Jarolín

0948 462 602

