
HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE ÚTM SFZ 2011/2012

Halovú sezónu mládeže (ďalej len HSM) pre kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže organizuje Technický 
úsek SFZ pre vekovú kategóriu starších žiakov U15 a mladších žiakov U13 v termíne november 2012 – január 
2013. Halová sezóna mládeže je súčasťou Grassroots programu SFZ.

VEKOVÉ KATEGÓRIE:
V HSM môžu štartovať hráči riadne registrovaní za FK, narodení:
Starší žiaci   U15  :   1.1.1998 a mladší Mladší žiaci   U13  :   1.1.2000 a mladší

HRACÍ SYSTÉM H  SM –     Pre obe vekové kategórie je jednotný – trojkolový.  
1. kolo: štyri základné skupiny po 6 družstiev. Družstvá odohrajú v prvom kole po 2 turnaje systémom každý s 
každým. Turnaje organizujú vybrané FK po dohode s trénermi mládeže SFZ.
2. kol  o:   dve skupiny po 4 družstvách vytvoria prvé dve družstvá zo základných skupín z 1.kola (A+B, C+D). Turnaje 
v druhom kole sa hrajú systémom dvakrát každý s každým.
3. kol  o:   finálový turnaj v každej vekovej kategórii hrajú štyri najlepšie družstvá, t.j. z dvoch skupín v druhom kole 
postúpia do finále prvé dve družstvá. Vo finálovom turnaji odohrajú družstvá zápasy medzi sebou dvakrát. 
O umiestnení sa rozhoduje podľa platného SP futbalu.

TERMÍNOVA LISTINA HSM ÚTM SFZ   2012/2013  :  
ŽIACI : 1.kolo: 12.11. - 21.12.2012

2.kolo: 09. - 20.01.2013
3.kolo: (finálový turnaj) 24. - 26.1.2013
Poz.: miesto finálového turnaja oznámi Technický úsek SFZ do ukončenia 1.kola HSM.

HRACÍ ČAS : - hrací čas stretnutí je 1 x 25 minút,
- v 1.kole v skupine so 6 účastníkmi sa hrá 1 x 20 minút

HODNOTENIE: víťazstvo 3 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov
O konečnom poradí v skupinách sa vždy rozhoduje podľa platných ustanovení Súťažného poriadku futbalu:

1. počet bodov
2. vzájomné zápasy
3. celkový rozdiel skóre
4. vyšší počet strelených gólov
5. žreb

PRAVIDLÁ:  Platia pravidlá SFZ vydané pre HSM.

OSTATNÉ :
SFZ hradí prenájom športových hál a technické zabezpečenie všetkých turnajov. V 2.kole hradí všetkým 
zúčastneným družstvám obedy (14 hráčov,4 členovia RT a 1 vodič autobusu).

Vo finálových turnajoch hradí ubytovanie, stravovanie (počty osôb ako v 2. kole) a ceny pre najlepšie družstvá 
a najlepších jednotlivcov.

V Bratislave 26.10.2012
Jozef Záhorský

    grassroots coordinátor SFZ
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