
ANDREJ CUP 2019 
Pravidlá pre futbalový turnaj 

Ružomberok, 30.11.2019 
 

1) Turnaj ANDREJCUP je určený len pre žiakov GSA a ich rodičov, absolventov GSA a učiteľov. 
2) Nastúpiť môže len jedno mužstvo za ročník – spájanie ročníkov do spoločných tímov nie je možné 
3) Mužstvo, ktoré sa prihlási a nenastúpi, alebo v priebehu turnaja odíde – príde o možnosť 

štartovať najbližšie 2 roky 
4) Hrá sa v telocvični GSA 
5) Počet mužstiev je obmedzený – 14 

a. Prednostné právo – predchádzajúci víťaz a organizátor 
b. Mužstvá prihlásené nad limit ostávajú v hre ako náhradníci v deň turnaja, prípadne po 

odhlásení niekoho 
6) Hrá sa v 2 skupinách po 7 tímov 
7) Počet hráčov: 3 v poli + 1   
8) Hrací čas: 1 x 6 minút 
9) Priebeh turnaja: PRESNE stanovený rozpis zápasov 

a. rozpis zápasov, s presným poradím zápasov a orientačnými časmi, dostanú všetci 
prihlásení mailom 2 týždne vopred a ten je pre nich záväzný 

b. základné pravidlo - každý ďalší zápas sa začína vždy 2 minúty po ukončení predošlého 
a tímy sú povinné počas týchto dvoch minút nastúpiť na hraciu plochu 

c. po nenastúpení ani do ďalšej minúty, po uplynutí spomínaných dvoch, bude zápas 
kontumovaný v prospech súpera v pomere 3:0 

d. minimálny počet hráčov potrebných na odohratie zápasu – 3 
e. v prípade, že na zápas nenastúpi ani jeden z tímov, tak oba si do tabuľky pripíšu 0 bodov 
f. v prípade kontumácie zápasu sa nasledujúci zápas neodohrá ihneď, ale po uplynutí 6-tich 

minút resp. podľa časového rozpisu 
g. po celý priebeh turnaja bude snaha o maximálne možné dodržanie časového rozpisu t.j. 

v prípade časového sklzu: 
i. pri včasnom nastúpení oboch tímov na hraciu plochu sa môže zápas začať aj skôr 

ako po uplynutí 2 minút od skončenia posledného zápasu 
ii. po kontumácii zápasu nasleduje ďalší zápas ihneď, v snahe sa čo najviac priblížiť 

späť k orientačným časom zápasov 
h. číslo prebiehajúceho zápasu bude na nástenke pri prehľade zápasov a tímy sú 

zodpovedné za sledovanie priebehu turnaja a včasné nastúpenie na hraciu plochu 
10) Postup: priamo postupujú do štvrťfinále prví dvaja, tímy na 3-6 mieste hrajú play-off o postup do 

štvrťfinále systémom A3-B6, A4-B5, A5-B4, A6-B3 
11) Pri rovnosti bodov v skupine rozhoduje: 

a. vzájomný zápas 
b. skóre 
c. vyšší počet strelených gólov 
d. vyšší počet víťazstiev 
e. rozstrel do prázdnej brány cez celú telocvičňu – 3 série 

12) V prípade remízy vo vyraďovacích zápasoch nasleduje: 
a. v play-off a štvrťfinále rozstrel do prázdnej brány cez celú telocvičňu – 3 série 
b. v semifinále rozstrel do prázdnej brány cez celú telocvičňu – 5 sérií 
c. vo finále „zlatý gól“ 

13) Hrá sa na malé bránky (1,4m x 1,4m), bez ofsaidov 
14) 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 
15) 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. 
16) Lopta sa nemôže chytať do rúk 

a. v prípade zabránenia jasného gólu rukou nasleduje technický gól 
b. v prípade úmyselnej ruky v bránkovisku (cca 3 m od bránky) nasleduje pokutový kop 

z polovičky telocvične do prázdnej brány 
17) Hrubé telesné kontakty a skĺzačky budú trestané priamym kopom 
18) 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) 
19) 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 10,- Eur za mužstvo. 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 občerstvenie. 
 

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 
 
Sponzorov podujatia radi privítame a zviditeľníme ;) 
 
Svoj názor k pravidlám môžete odovzdať tu: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbxD9YZQF6L76XAVDFHYYj16x_67gF-
DBxrWh7swAkK-WAGw/viewform 
 
Ďakujeme 
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