PRAVIDLÁ TURNAJA KAMENICA CUP
Čas: Hrá sa 2 x 10 minút. Prestávka slúži len na výmenu strán a je 5 minútová.
Počet hráčov: Družstvo tvorí max. 12 hráčov. Hrajú štyria hráči v poli a brankár (4+1).
Rozohrávanie: Pri otvorení hry sa rozohráva zo stredovej čiary, takisto aj keď družstvo
dostane gól. Priame voľné kopy sú za úmyselné hranie rukou a fauly. Brániaci sa hráči musia
byť od miesta rozohrávania lopty vo vzdialenosti minimálne 3 metre.

Brankár: Brankár chytá loptu do rúk iba vo vyznačenom pokutovom území. Loptu môže
rozohrať rukou i nohou. Prípustné aj malé domov, loptu však rukami rozohráva len po polku
ihriska. Brankár môže vybehnúť, ale chytať do rúk môže len vo vyznačenom priestore.

Gól od brankára: Platí, no rukou môže brankár hodiť loptu pri rozohrávaní iba po polku
ihriska.

Gól: Gól platí až spoza poliacej čiary ihriska a platí aj zo zahratia autu.
Postavenie mimo hry: Postavenie mimo hry ("ofsajd") neplatí.
Auty, rohy: Dotyk so sieťou, alebo opustenie ihriska loptou sa posudzuje ako aut, alebo roh
a kope sa max. 0,5 m. od mantinelu. Brániaci hráč musí byť minimálne meter od
zahrávajúceho hráča. Ak lopta vyletí mimo ihriska, podáva sa iná, hráč neopúšťa ihrisko.

Penalta: Priestupky, za ktoré rozhodca nariaďuje voľný kop proti hráčom brániaceho sa
družstva v pokutovom území sa nariaďuje pokutový kop v prospech útočiaceho družstva.
Pokutový kop sa realizuje zo značky pokutového kopu.

Fauly: Píska rozhodca. Pri hrubom úmyselnom zákroku, alebo nešportovom správaní
dostane hráč trest 2 minúty, a môže byť organizátorom vylúčený z turnaja.

Striedanie hráčov: Povolené počas hry, bez prerušenia  ako v hokeji: jeden odchádza,
druhý prichádza zarovno s odchádzajúcim hráčom. Každé mužstvo využíva svoj vstup na
striedanie. Pri zlom striedaní je hráč vylúčený na 2 minúty.

Bodovanie: Za víťazstvo sú 2 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov!
Systém turnaja: Systém turanaja zverejníme až po ukončení registrácii tímov.
Striedanie tímov: Musí prebehnúť ihneď, mužstvo po skončení zápasu odchádza z ihriska a
oddychuje mimo neho a tímy, ktoré nastupujú sú pripravené a ihneď po skončení zápasu
kolegov nastupujú na ihrisko, už rozcvičení pripravení hrať, brankár v bráne, hráči
rozostavení.

Obuv: Povolená je obuv vhodná na umelú trávu (turfy, gumotextilné kopačky, halová obuv).
Pred zápasom rozhodca prekontroluje obuv hráčov, a ak zistí, že niektorý má lisované alebo
kolikové kopačky nepripustí ho do hry!!

