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PRAVIDLÁ FUTBALOVEJ SÚŤAŽE "PIVNEJ LIGY"
pre súťažný ročník 2013
Čl.1
- Členom Pivnej ligy môže byť každé družstvo, ktoré splní ustanovenia jednotlivých článkov.
- Pravidlá súťaže a znenie jednotlivých článkov tvorí výbor na zasadnutí pred zahájením súťaže.
- Výbor sa skladá z prezidenta Pivnej ligy a kapitánov jednotlivých družstiev,
výbor zvoláva prezident.
- Prezidentom bol zvolený Jozef Grochal, kapitáni sú určení na zoznamoch jednotlivých družstiev.
- Výbor o sporných otázkach v znení jednotlivých článkov rozhoduje hlasovaním. Káždý kapitán
družstva (t.j. pre r. 2013 je osem kapitánov) a prezident má jeden hlas, t.j. celkovo je 9 hlasov.
Rozhoduje väčší počet hlasov. V prípade ak sa hlasovania nezúčastní niektorý člen výboru,
alebo sa hlasovania zdrží, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.
- Prezident určuje tajomníka zodpovedného za administratívnu časť (t.j.spracovanie tabuľky,
rozlosovania, evidencia zoznamov hráčov, evidencia potrestaných hráčov, zapracovanie návrhov
výboru do pravidiel), tajomník na zasadnutiach výboru nemá rozhodovaciu resp.hlasovaciu právomoc.

Čl.2
- O všetkých sporných otázkach, ktoré sa vyskytnú v priebehu súťaže a nie sú zahrnuté
v pravidlách rozhoduje výbor Pivnej ligy.
- Výbor môže po zasadnutí v priebehu súťaže rozšíriť alebo pozmeniť znenie jednotlivých článkov.

Čl.3
- Každé družstvo pred začatím nového ročníka je povinné zaplatiť štartovné, o výške štartovného
ako i o jeho použití rozhoduje výbor (štartovné je uložené u prezidenta, pre ročník 2013 je 20 €).
- V prípade vylúčenia družstva zo súťaže sa štartovné nevracia.

Čl.4
- Družstvo je vylúčené zo súťaže ak bude mať kontumovaných viac ako 4 súťažné zápasy,
t.j. družstvo musí mať pre konečnú tabuľku odohratých min.10 zápasov.
- V prípade vylúčenia družstva zo súťaže sa všetky výsledky vylúčeného družstva anulujú.

Čl.5
- Kapitáni jednotlivých družstiev pred rozohratím jarnej časti musia odovzdať prezidentovi menný
zoznam hráčov, na zozname uvedú svojho zástupcu (svoje i zástupcove telefónne číslo).
Určený zástupca na zozname hráčov v prípade neprítomnosti kapitána na súťažnom zápase,
ako i na zasadnutiach výboru má všetky práva a povinnosti neprítomného kapitána.
- Minimálny počet hráčov na zozname je 12.
- Maximálny počet hráčov na zozname je 20.
- Menný zoznam hráčov môže kapitán doplniť do maximálneho počtu 20 kedykoľvek
pred rozohratím zápasu (doplnený hráč nesmie byť uvedený na inom zozname).
- Menný zoznam hráčov môže kapitán zmeniť po odohratí jarnej časti do rozohratia prvého zápasu
jesennej časti (v prípade neuvedenia zmeny ostáva v platnosti predchádzajúci zoznam).
- Meno hráča môže byť v priebehu jarnej resp.jesennej časti uvedené iba na jednom zozname.

Čl.6
- Každý hráč štartuje v súťaži na vlastné nebezpečenstvo, v prípade úrazu výbor Pivnej ligy

nenesie zodpovednosť za následky spôsobené úrazom. Kapitáni jednotlivých družstiev
o tomto článku poučia všetkých hráčov uvedených na zozname.
- Prezident nedoporučuje kapitánom písať na zoznam hráčov osoby mladšie ako 18 rokov.
V prípade nerešpektovania tohto odporúčania, prezident doporučuje jednotlivým kapitánom
hráčov mladších ako 18 rokov obzvlášť poučiť, že nastupujú na súťažné zápasy na vlastné
nebezpečenstvo a doporučí im nosiť holenné chrániče.

Čl.7
- Zápas sa kontumuje výsledkom 3:0 resp. 0:3 v týchto prípadoch:
- družstvo nenastúpi na zápas do ukončenia čakacej doby 5 min. s minimálnym
počtom hráčov 1+4 a v Košiciach 1+7,
- družstvo nenastúpi na zápas v čase riadneho začiatku zápasu, ak má k dispozícii
počet hráčov 1+5 a v Košiciach 1+8 ( v prípade, že v čase riadneho začiatku zápasu
majú kapitáni počet hráčov 1+5 a v Košiciach 1+8, rozhodca je povinný rozohrať zápas),
- družstvo odohrá zápas s hráčom evidovaným na inom zozname alebo s hráčom,
ktorý nie je uvedený na zozname pred rozohratím zápasu,
- družstvo odohrá zápas s potrestaným hráčom,
- domáce družstvo nemá pripravené ihrisko podľa
čl.8,
- nie je splnená podmienka čl.9,
- inzultácia rozhodcu, inzultácia hráč-protihráč (platí v prípade pokiaľ nie je inzultácia
odplácaná poškodeným hráčom).
Pozn.: hráč, ktorý inzultoval rozhodcu alebo protihráča nesmie nastúpiť na ďalší zápas
kým sa neprejedná priestupok výborom (platí i pre hráča, ktorý odplácal inzultáciu).

Čl.8
- Každé domáce družstvo musí mať do riadneho začiatku zápasu pripravenú hraciu plochu
a ďalšie prostriedky nasledovne (na prípravu hracej plochy je možné uplatniť čakaciu dobu 5 min.):
- hracia plocha musí mať označený obvod vrátane trestného územia, bodu pre trestný kop,
bodu označujúceho stred ihriska, bránkovej čiary,
- ihrisko musí byť adekvátne pokosené a upravené,
- bránky musia byť adekvátne veľkosti hracej plochy, musia byť bočné tyče, brvno a siete,
- musia byť spôsobilé 2 lopty.

Čl.9
- Kopačky hráčov nesmú byť s hliníkovými ani s umelými vymeniteľnými štupľami (napomenutý hráč
rozhodcom alebo kapitánom súpera je povinný priestupok odstrániť, neuposlúchnutie je dôvodom
na kontum.zápasu). Povolené sú plátené alebo kožené kopačky s lisovanými umelohmotnými
štupľami.

Čl.10
- Zápasy pivnej ligy sa začínajú v nedeľu 10:30, čakacia doba je 5 min. a platí na prípravu ihriska
a nástup domáceho alebo hosťujúceho družstva v minimálnom počte hráčov 1+4 a v Košiciach 1+7
(5 min platí i pre odložený zápas, avšak neplatí ak je pred riadnym začiatkom zápasu prítomných
počet hráčov 1+5 a v Košiciach 1+8).
- Doba trvania zápasu je 2 * 35 min., prestávka 10 min., rozhodca môže nadstaviť hraciu dobu
na konci každého polčasu max. 5min, pričom musí na konci hracej doby upozorniť oboch
kapitánov, koľko minút sa ešte bude hrať. V prípade nepredvídateľného dlhšieho prestoja počas
zápasu (napr. úraz, silný dážď, zakopnuté obe lopty a pod.) rozhodca zastaví čas s tým, že upozorní
o tom oboch kapitánov.
- Počet hráčov na ihrisku je 1+5, na ihrisku v Košiciach 1+8.

- Je povolené voľne striedanie hráčov, striedať sa môže iba v priestore striedačky (resp. tam, kde
sa zdržiavajú náhradníci).

Čl.11
- Je možné posunúť začiatok zápasu resp.odložiť zápas, ak s tým súhlasia obaja kapitáni.
- Kapitán družstva, ktorý súhlasil s odložením zápasu musí ponúknuť vhodný náhradný termín
(napr. v piatok alebo v sobotu podvečer) v dostatočnom časovom predstihu, t.j. min 3 dni vopred.
Kapitán družstva, ktorý odkladal zápas musí náhradný termín akceptovať.
- Odložený zápas jarnej časti sa musí odohrať najneskôr do začiatku jesennej časti, ak sa jedná
o zápas v jesennej časti, tak do rozohratia posledného súťažného kola.

Čl.12
- Rozhodcu na súťažný zápas nominuje domáci kapitán (rozhodca nesmie byť pod vplyvom alkoholu
a musí mať adekvátne všeobecné znalosti z pravidiel futbalu, kapitán zodpovedá za oboznámenie
rozhodcu s aktuálnymi pravidlami).
- Hosťujúci kapitán má právo odmietnuť prvého nominovaného rozhodcu, ďalšieho už musí akceptovať.
- V prípade zranenia rozhodcu počas zápasu nominuje domáci kapitán náhradného rozhodcu,
nesmie byť nominovaný už odmietnutý rozhodca.
- Rozhodca musí byť vybavený píšťalkou. Píšťalku zabezpečuje domáci kapitán.

Čl.13
- Rozhodca udeľuje v priebehu zápasu tresty,t.j. vylúčenie na 5 min. v týchto prípadoch:
- hrubý faul alebo odplácanie faulu po prerušení hry, faul zozadu,
- urážka rozhodcu,
- úmyselná ruka alebo úmyselné zakopnutie lopty počas prerušenia hry,
- nesprávne striedanie, t.j. väčší počet hráčov na ihrisku alebo striedanie mimo miesta
na to určené, nedisciplinovanosť pri postavení múru.
- V prípade udelenia druhého 5 min. trestu jednému hráčovi sa potrestaný hráč už nemôže
do konca zápasu vrátiť do
hry.
- Rozhodca môže udeliť osobný trest do konca zápasu v týchto prípadoch:
- vzájomný fyzický kontakt hráčov,
- hrubá urážka rozhodcu, i v prípade hráča nachádzajúceho sa na striedačke,
- nešportové správanie ( napr.opľutie hráč-hráča atď., podľa zváženia rozhodcu).
- Rozhodca môže udeliť osobný trest súčasne s 5 min. trestom podľa zváženia závažnosti priestupku,
napr. veľmi hrubý faul...

Čl.14
- Postavenie múru pri priamom alebo nepriamom kope je 4m, v Košiciach 7m.
- Nie je dovolená tzv. malá domov, v prípade porušenia sa mužstvo trestá nepriamym kopom.
- Po autovom vhadzovaní nesmie brankár chytiť loptu do rúk, pri porušení sa taktiež píska nepriamy
kop.

Čl.15
- Za víťazný zápas sa udeľujú víťaznému družstvu 3 body, za remízu každému družstvu 1 bod.
- O poradí v priebežnej tabuľke pri rovnosti bodov rozhodujú:
1.) celkové skóre
2.) väčší počet strelených gólov pri celkovom skóre
- O poradí v konečnej tabuľke pri rovnosti bodov rozhodujú:
1.) body zo vzájomných zápasov
2.) skóre zo vzájomných zápasov
3.) väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov na súperovom ihrisku
4.) celkové skóre
5.) väčší počet strelených gólov pri celkovom skóre

Čl.16
- V prípade nepriaznivého počasia o odložení súťažného kola rozhodne výbor o 09:15 u Fľora.
- Výbor na zasadnutí pred začatím súťaže rozhodne, kedy bude pivná liga prerušená.
Dôvody bývajú zvyčajne nasledovné - hody, turnaj, významné cirkevné obrady atď.
V roku 2013 bude pivná liga prerušená v nasledovných termínoch:
- 19.5. sv. prijímanie
- 30.6. hody v novom kostole (sv. Peter a Pavol)
- 4.8. hody v farskom kostole (sv. Ignác) - v tomto termíne by mala ešte byť letná
prestávka
- o začiatku jesennej časti rozhodne výbor po skončení jarnej časti
- Košice sú povinné hlásiť prezidentovi a kapitánovi hosťujúceho družstva v prípade nepriazne
počasia stav ihriska do 09:15 pred zápasom.

Čl.17
- Výsledky zápasov je povinný nahlásiť každý domáci kapitán prezidentovi resp. tajomníkovi do 12:15
osobne alebo telefonicky na číslo: 0911/123 854, 0907/126963

Čl.18
- Novo prihlásené družstvo Muchotrávky budú domáce zápasy hrať na ihrisku Fľora okrem:
* 6.kolo: Muchotrávky - Radegast
* 14.kolo: Muchotrávky - Valy
* Uvedené zápasy odohrajú na súperových ihriskách (t.j. 6.kolo - Radegast, 14.kolo - Valy)
s právami a povinnosťami domáceho družstva v zmysle jednotlivých článkov.
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