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1vs1 futbal sa hrá v guľatej aréne s priemerom 5 m, ktorá je ohraničená
mantinelmi.
V aréne hrajú proti sebe jednotlivci 1v1.
Hrá sa s futsalovou loptou veľkosti 4, ktorá neskáče.
Zahájenie hry: Súperi sa postavia chrbtom k sebe, loptu si umiestnia medzi chrbty
a rozhodca zaháji hru písknutím.
Hráč, ktorý dosiahne ako prvý 4 góly, víťazí v zápase, alebo ak dá gól po medzi
nohy súpera (jasle) automaticky vyhráva KO 4:0.
Gól o mantinel neplatí! V prípade dosiahnutia gólu o mantinel gól nie je uznaný
a rozohráva súper.
Vlastný gól o mantinel platí a je platný !
Hráč, ktorý obdrží gól, nahrá loptu súperovi, súper mu ju vráti prihrávkou a tým je
znovu hra zahájená.
Hráč musí neustále vyvíjať snahu útočiť, nie je povolené iba státie v bráne.
Nesmie sa chytať rukami, v bráne sa nesmie ležať ani kľačať, zakázané sú tak
isto aj sklzy (šmýkačky).
Povolená obuv: halovky, turfy alebo tenisky.
Za faul nasleduje odovzdanie lopty súperovi a za zákerný faul kontumácia
zápasu.
Dôraz je kladený na hru v duchu fair-play.
Každý hráč štartuje na vlastné riziko. Samotní hráči majú osobnú zodpovednosť
za svoju fyzickú pripravenosť. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné hmotné
straty, nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu na majetku alebo inú vzniknutú
škodu pri účasti na turnaji alebo pri jeho sledovaní. Priestory areálu nie sú
strážené, preto si za svoje veci odložené v celom areáli zodpovedá každý sám a
nemá nárok na akékoľvek odškodné zo strany organizátora. Usporiadateľ turnaja
si vyhradzuje právo obmedziť štart na turnaji hráčovi, ktorý sa bude chovať voči
ostatným veľmi hrubým spôsobom. Hráč, ktorý má zaplatené štartovné a
nedostaví sa na turnaj, zaniká mu nárok na vrátenie štartovného. Ak je výherca
neplnoletý, bude organizátor pre predanie výhry výhercovi požadovať osobné
prevzatie jeho zákonného zástupca.

