Návrh organizácie mládežníckych súťaží SsFZ v súlade s koncepciou rozvoja
mládežníckeho futbalu na Slovensku
Rada SFZ dňa 26. 2. 09 schválila koncepciu mládežníckeho futbalu na Slovensku s účinnosťou od
súťažného ročníka 2009/10 s nasledovnou organizáciou mládežníckych súťaží:
Dorasty - l. DL, II. DLZ (BFZ, ZSFZ), II. DLV (SSFZ, VSFZ), dvojičky SD (U 19) a MD (U 17),
podľa súčasného modelu (aj v I. DL môžu hrať družstvá so štatútom ÚTM prvej, druhej kategórie,
ale aj bez štatútu ÚTM). Štatút ÚTM bude udeľovaný na 1 rok a bude neprenosný. Pri
opakovanom neplnení, alebo hrubom porušení štatútu bude klubom so štatútom ÚTM tento štatút
odobratý okamžite bez vplyvu na chod súťaží. Po jednom roku budú štatúty prehodnocované. III.
DL a nižšie súťaže budú organizované regiónmi – návrh Vv SsFZ pre Radu SsFZ–
pokračovať v organizácii súťaží podľa súčasného modelu bez zmeny
Žiaci
starší žiaci - l. LSŽZ (BFZ + ZSFZ), I. LSŽS (SSFZ), I. LSŽV (VSFZ) - riadené SFZ, formou
dlhodobej súťaže, na body aj tabuľky, bez finálového turnaja o Majstra Slovenska SŽ, dvojičky
„A“ a „B“ družstvo (pre ÚTM povinne U 14 a U 15), počet družstiev v jednotlivých skupinách:
VSFZ – 14, SSFZ – 14, BFZ + ZSFZ – 16 družstiev (zostupujú dve družstvá, dve miesta, o ktoré
sa rozširuje súťaž, sú pridelené ZSFZ, platí v aktuálnej sezóne 2009/10), každý hráč (len súčasť
štatútu ÚTM!) musí odohrať minimálne ⅓ hracieho času – v jesennej aj v jarnej časti. Družstvá
budú zaradené do skupín podľa sezóny 2008/09 (postupový a zostupový kľúč podľa reorganizácie
najvyššej súťaže seniorov). V jeden deň nemôže hráč nastúpiť v dvoch zápasoch, prvý zápas hrajú
„A“ družstvá. Nižšie súťaže organizované regionálnymi zväzmi – návrh Vv SsFZ pre Radu
SsFZ – pokračovať v organizácii súťaži podľa súčasného modelu bez zmeny – 2. a 3. LSŽ/MŽ
(MŽ hrajú na skrátenom ihrisku, bez bodov a tabuliek, s oceňovaním jednotlivcov po každom
zápase)
mladší žiaci – len pre družstvá FK, ktorých SŽ hrajú 1.LSŽ - organizované regionálnymi
zväzmi formou dlhodobej súťaže dvojičky „A“ a „B“ družstvo (pre ÚTM povinne U 13 a U 12).
Odporúča sa zaraďovať družstvá do súťaží podľa vzdialeností (preferovať, aby družstvá so
štatútom ÚTM a školských športových stredísk hrali medzi sebou) minimálny počet odohraných
minút na hráča (len súčasť štatútu ÚTM!) - ⅓ z celkového hracieho času – v jesennej aj v jarnej
časti – návrh Vv SsFZ pre Radu SsFZ – vytvoriť 2 skupiny 1.LMŽ – sever a juh po 7
účastníkov a odohrať systémom každý s každým 4x (2x jeseň – 12 zápasov/ 2x jar – 12
zápasov); na skrátenom ihrisku, bez bodov a tabuliek s oceňovaním jednotlivcov po každom
zápase
Pripomienky k uvedeným návrhom zasielajte mailom na adresu futbal@ssfz.sk do 10. mája
2009.

