Játsszon Ön is: 90-napos ingyenes gázellátás a ZSE Energia révén
Családi futball – A támogatás odaítélésének szabályai
A családi futball elnevezéső projekttel kapcsolatos juttatást bármelyik önkormányzat
kérvényezheti, amely a Nyugat-szlovákiai Energetika (ZSE) disztribúciós területéhez tartozik.
A támogatás odaítélésének feltétele 32, a község polgármestere által regisztrált helyi családi
focicsapat, amelyek az utólagosan pontosított helyen és idıben részt vesznek a családi
merkızéseken (regisztrálás a www.rodinnýfutbal.sk oldalon). Az egyes csapatokat max. 3
családtag kéviselheti, viszont ezen belül egy hölgynek kell lenni a csapatban.
Az eseményt az a 90 község rendezheti meg, amely elsıként tölti fel a startlistát (32 csapat).
Abban az esetben, ha a község bejegyzi a szükséges csapatmennyiséget és az elsı 90 község
között lesz, jogosult lesz arra, hogy az adott községben megrendezésre kerüljön az említett
esemény. Amennyiben a mérkızésen nem vesz részt mind a 32 csapat, a község elveszti
a támogatásra vonatkozó jogosultságát. A mérkızés résztvevıinek alacsonyabb létszáma
a fıdíjat nem befolyásolja, amely a ZSE Energia által nyújtott 90 napos ingyenes gázellátás.
A mérkızések 2012 áprilisától júniusig fognak lezajlani.
Amennyiben az eseményt a megadott feltételek szerint rendezik meg, a község kérvényezheti
a versenyt meghirdetı cégtıl a helyi ifjúsági labdarúgás támogatását. A kérvénynek
tartalmaznia kell: a támogatás felhasználásának célját, az esemény pontos forgatókönyvét és
idıpontját, valamint a támogatás propagálásának formáját. Ennek függvényében osztják ki az
500 és 2500 euró közötti támogatást. A pontos összegrıl a támogató által megjelölt bizottság
fog dönteni, a kérvény benyujtásától számított 14 napon belül.

A mérkızés szabályai
A torna kiesési rendszerrel (play off) zajlik. A vetélkedı sorrendjét a torna elıtt sorsolással
állapítják meg. A torna 5 fordulóból áll, mindig az adott gyıztes jut tovább (32, 16, 8, 4, 2
csapat). A „párbaj“ erre a célra elkészített kapura való rúgásokból áll. A nyílások különbözı
pontot érnek. Minden csapat három-három tagjának egyenként 3 próbálkozása van, vagyis az
adott csapatnak együtt összesen 9. A végeredményt az eltalált nyílások értékének összege adja
majd meg. A párbaj úgy fog lezajlani, hogy elıször az A csapat 1.játékosa rúg, aztán a B
csapat 1. játékosa és így tovább. Amennyiben az eredmény döntetlen, mindkét csapatból
bármelyik játékosnak újabb probálkozási lehetısége lesz, egészen addig, ameddig valamelyik
együttes nem lesz eredményesebb. A torna gyıztese elnyeri a fıdíjat: 90 napos ingyenes
gázellátást a ZSE Energia ajándékaként.

