
 

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLA ŠPORTOV NA INSIDE GAMES 2018 
 
 

Na INSIDE Games (ďalej len „IG“) nám ide hlavne o zmysluplne strávený spoločný čas a radosť zo športu 

a súťaženia. Všeobecné pravidla športov IG tu nie sú na to, aby nás obmedzovali v športovaní. Sú tu pre to, aby sme 

nestrácali čas rôznymi nedorozumeniami a aby boli IG pre všetkých účastníkov príjemnými chvíľami plnými nových 

zážitkov a radosti. Veríme, že pravidlá zoberiete za svoje a bude ich chcieť rešpektovať. 

 
Zloženie tímov  

1. Každý tím sa môže skladať z dievčat aj chlapcov, pričom počet členov a ani pomer medzi pohlaviami v rámci 

tímu nie je udaný.  

2. Každý tím je povinný si vopred určiť zodpovedného zástupcu - kapitána, ktorého bude organizátor v 

prípade potreby kontaktovať. Komunikáciu na oficiálnej úrovni pred, počas ale aj po športovom turnaji 

zabezpečuje za športový tím len vopred určený zástupca (kapitán).  

3. Členovia jedného tímu musia byť jednoznačne odlíšiteľný od hráčov súpera. Organizátor odporúča, aby 

každý člen jedného tímu mal dres rovnakých farieb a motívu ako jeho spoluhráči s uvedeným číslom dresu.  

 

Vek hráčov  

4. Spoločný vekový priemer všetkých hráčov jedného tímu na hracej ploche je do 20 rokov (menší ako 20,0), 

pričom minimálny vek hráča je 12 rokov a maximálny vek hráča je 22 rokov (vrátane). 

5. Výnimky týkajúce sa maximálneho veku hráčov alebo vekového priemeru tímu SÚ MOŽNÉ! Pri 

prihlasovaní tímov PRED IG sa riešia s koordinátorom IG – Michal Resutík (0940 746 928, 

michalresut@gmail.com). Na mieste konania IG ich riešia vopred pridelený rozhodcovia daných 

športov. Ak jeden z tímov chce do zápasu nominovať hráča, ktorý nespĺňa vekovú hranicu alebo tím nespĺňa 

stanovený vekový priemer, zástupca tímu (kapitán) je povinný túto skutočnosť vopred oznámiť prideleným 

rozhodcom pred začatím zápasu, v ktorom by mohlo dôjsť k porušeniu vekových pravidiel. Ak rozhodcovia 

udelia vekovú výnimku, musí s ňou súhlasiť aj zástupca súpera v danom zápase. Aby nedochádzalo k 

nedorozumeniam, všetky vekové výnimky sa konzultujú nanovo pred každým zápasom, v ktorom by mohlo 

dôjsť k porušeniu pravidiel.  

 

Rozhodcovia  

6. Rozhodca je riadne označený a odlíšený od ostatných hráčov na hracej ploche.  

7. Od všetkých hráčov a tímov turnaja sa očakáva, že budú rešpektovať rozhodnutia rozhodcu, čo vyplýva zo 

základných pravidiel zásad fair–play.  

8. Prípadné nedorozumenia v zápase rieši kapitán tímu s daným rozhodcom priamo na mieste v danom čase. 

Sporné momenty sa po ukončení zápasu už neriešia! 

 

Zápasy  

9. Športové tímy sú povinné sa zúčastniť spoločného stretnutia tímov ktoré sa uskutoční ešte pred zahájením 

prvého zápasu turnaja v rámci ich športov. V rámci neho budú rozhodcami oboznámení s ďalšími pokynmi.  

10. Športové tímy sú povinné nastúpiť v čase podľa rozpisu zápasov. Nenastúpenie v predpísaný čas alebo 

nerešpektovanie pokynov organizátora môže mať za následok penalizáciu, kontumačnú prehru v neprospech 

tímu, ktorý nedodržal pravidlá alebo vylúčenie z turnaja. Postih za nedodržanie pravidla rieši rozhodca spolu s 

hlavným koordinátorom.  

11. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozpis zápasov podľa aktuálnych okolností. Organizátor je povinný 

o prípadných zmenách v rozpise zápasov informovať zástupcov dotknutých tímov.  

12. Všetky zápasy v rámci IG sa riadia podľa Všeobecných pravidiel daného športu a podľa špecifických úprav 

pravidiel pre IG – tie sú dostupné u organizátora IG aj na internetovej stránke www.inside.sem.sk.  


