
 

            SFC Kalinkovo        
 

Kvalifikačné turnaje Champions Trophy 2021/2022 
U9 – 10.4.2022 
U10 – 8.5.2022 
U8 – 28.5.2022 

 

Propozı́cie 
Organizátor:  SFC Kalinkovo  

SŠportový futbalový club Kalinkovo o.z. 

Termı́n:  U9 – 10.4.2022  (2013 a ml.) 
U10 – 8.5.2022  (2012 a ml.) 
U8 – 28.5.2022  (2014 a ml.) 

 
Miesto konania: Futbalové ihrisko SFC Kalinkovo  

   Ul. Pri Jazere 350 

   900 43 Kalinkovo 

   Slovensko 

 
Registrácia:  https://www.zo-srdca-k-futbalu.sk/champions-trophy-2021-2022/ 

SŠ tartovné:  70,- Euro / mužstvo 

   40,- Euro /mužstvo – teplý obed (kuracie mäso s ryžou) 

   SŠ tartovné a stravné prosıḿe zaslať max. 7 dnı́ pred turnajom 

 Názov účtu: SFC Kalinkovo 
CŠ ıślo účtu: SK96 0200 0000 0030 0005 8257 
Do poznámky uveďte názov klubu a kategóriu. Napr. (SFC Kalinkovo – U8) 
 

 
 
 
 
 

https://www.zo-srdca-k-futbalu.sk/champions-trophy-2021-2022/


 
 
Propozıćie:  Kategória U8 (ročnı́k narodenia 2014 a mladšı́) 
   Veľkosť ihriska: 45 x 30 m 
   Počet hráčov: 6+1 ( max.14 hráčov v mužstve) 
   Hracı́ čas: 1 x 13  min           Finále:2 x 10 min 
   Veľkosť bránky: 5 x 2 m 
   Veľkosť lopty: č. 3 
 

Kategória U9 (ročnı́k narodenia 2013 a mladšı́) 
   Veľkosť ihriska: 45 x 30 m 
   Počet hráčov: 6+1 ( max.14 hráčov v mužstve) 
   Hracı́ čas: 1 x 13  min           Finále:2 x 10 min 
   Veľkosť bránky: 5 x 2 m 
   Veľkosť lopty: č. 4 

 
Kategória U10 (ročnı́k narodenia 2012 a mladšı́) 

   Veľkosť ihriska: 45 x 30 m 
   Počet hráčov: 6+1 ( max.14 hráčov v mužstve) 
   Hracı́ čas: 1 x 15  min           Finále:2 x 10 min 
   Veľkosť bránky: 5 x 2 m 
   Veľkosť lopty: č. 4 
 
 
Hracı́ systém:   Základné skupiny 
   Skupiny o umiestnenie 

Organizátor si vyhradzuje zmeniť hracı́ systém v závislosti od počtu prihlásených 
mužstiev. Hracı́ čas minimálne 100 min./mužstvo 
 
Bodovanie: vı́ťazstvo - 3 body, remı́za - 1 bod, prehra - 0 bodov 
O  poradı́  v skupine rozhodne: 
a) vyššı́ počet bodov 
b) pri rovnosti počtu bodov 2 mužstiev: 

-výsledok vzájomného stretnutia 
-rozdiel skóre 
-vyššı́ počet strelených gólov 
-menšı́ počet obdržaných gólov 
-vyššı́ počet vı́ťazstiev 
-nižšı́ počet prehier 
-penalty 3-3 

c) pri rovnosti počtu bodov 3 mužstiev: 
-tabuľka vzájomných stretnutı ́
-pri rovnosti sa postupuje podľa pravidiel v bode b) 

 
 
Pre prvé tri mužstvá sú pripravené poháre 
DŠ aľšie ocenenia: najlepšı́ útočnı́k turnaja, obranca, brankár  
 
Víťaz postupuje na finálový turnaj  Champions Trophy 2022 do Viedne 
v termíne: 
U10 - 17. -19. júna 2022 
U9  - 24. -26. júna 2022  
U8   - 24. -26. júna 2022 
 

Podmienkou účasti na finále vo Viedni je aj, že tímy, ktoré sú vzdialené viac ako 100 kilometrov, si 
musia ubytovanie zabezpečiť cez Champions Trophy. 



 
Individuálne ubytovanie sa  nepovoľuje a vedie k vylúčeniu tímu z finále. 

Pokiaľ by víťazný tím odmietol z akýchkoľvek dôvodov účasť na finále, môže tak urobiť. V tom 
prípade bude postupujúcim následný tím vo vyhodnocovacej víťaznej tabuľke. 

Ceny za ubytovanie, ako aj balíčky ubytovania so stravou nájdete na webovej stránke Chamoions 
Trophy.  

 
 
Viac info nájdete na: https://champions-trophy.com/ 
 
Vo Viedni si zahraj s TOP klubmi z Európy. Nasadené a kvalifikované 
mužstvá nájdeš na https://champions-trophy.com/teilnehmer-ct/ 
 

 
 

 
                         
 
   
                                          

 
 

Pravidlá:  

- Brankár nesmie chytať „malú domov“ 
- Brankár nesmie vykopávať cez polovičku ihriska 
- Auty sa vhadzujú 
- Pokutové územie 10m 
- Pokutový kop – 8m 
- Striedanie – ľubovoľný počet striedanı ́
- Múr pri priamom a nepriamom kope je 5m od lopty 

 
Výstroj:  Všetci  hráči musia mať štulpne a chrániče holenı́. 

Občerstvenie: Každé mužstvo bude mať pripravené občerstvenie a pitný režim 
  
 
Zdrav. pomoc: Základnú zdravotnı́cku pomoc zabezpečı́ organizátor. Každý hráč musı ́mať so sebou 

preukaz poistenca.  

Poistenie:  Poistenie si zabezpečuje každý účastnı́k na vlastné náklady. 

Súpiska: Každé mužstvo predložı́ priloženú súpisku pred začatı́m prvého zápasu. Na stretnutie 
môžu nastúpiť len hráči uvedenı́ na súpiske. Každé mužstvo bude mať max. 14 hráčov + 
2 (tréner a vedúci)   

DŠ alšie pokyny: Prosıḿe trénerov a vedúcich mužstiev, aby nominovali a na zápas postavili len hráčov 
prı́slušnej vekovej kategórie.    

Prosıḿe všetky mužstvá, aby dodržiavali časový rozpis a prispeli tak k plynulému 
priebehu turnaja. Mužstvá sú povinné nastúpiť na zápas v stanovenom termıńe, 
v prı́pade ak mužstvo nenastúpi na zápas do 2 minút od stanoveného času, bude zápas 

https://champions-trophy.com/
https://champions-trophy.com/teilnehmer-ct/


 
kontumovaný v prospech súpera s výsledkom 3:0. Námietku voči priebehu zápasu alebo 
turnaja, smie podávať OV len vedúci mužstva. 

Organizátor nenesie zodpovednosť za stratu cennostı́. 

Počas celého turnaja bude pre rodičov a fanúšikov zabezpečené občerstvenie s chutným 
jedlom a chladenými nápojmi. 

 

 

Pre všetkých bude k dispozı́cii tombola. Hlavné ceny od CK DAKA                

 
3x zájazd pre 2 osoby Tropicarium Budapest 
3x zájazd pre 2 osoby Schonbrunn s návštevou ZOO 
1x zájazd pre 2 osoby Disneyland Paríž 

 
 

Tešı́me sa na vašu účasť 

 
Organizačný tıḿ: Michal Poláček, +421 903 25 36 35, mailto:miso@jpm.sk 
 
   Kornélia Fojta, +421 903 23 73 33 (en, de, hu), mailto:kornelia.fojta@gmail.com 
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