
  

ROZPIS SÚŤAŽÍ – JOMA futsalová Žirafa liga 

ročník 2017/2018 

 
A. Všeobecné ustanovenia 

 

1. Riadenie súťaží 

 Žirafa CVČ prostredníctvom svojho Riadiaceho orgánu, zriadeného pre futsal, priamo 

riadi mestskú súťaž  vo futsale v meste Žilina. Riadiaci orgán bude pre súťažný ročník 2017-

2018 pracovať v tomto zložení: 

  

-  koordinátor mestských futsalových súťaží – Dušan Štaffen, súčasne poverený vedením 

rozhodcovskej komisie a disciplinárnou komisiou,  

kontakt mobil: 0903 733 710, email: futsal@zirafa.sk  

  - rozpis zápasov, štatistika, web – Karol Čepec, súčasne poverený stykom s médiami, 

kontakt mobil: 0910 902 268, email: cepec@zirafa.sk 

 

Pracovné komisie nebudú pravidelne zasadať, kluby a dotknuté osoby budú kontaktované 

mailom.Vo výnimočných prípadoch bude vedenie zasadať v CVČ Žirafa po dohode 

dotknutých strán.  Družstvá si môžu vyplatiť svoje finančné náležitosti voči Žirafa CVČ na 

Pivovarskej ulici 3 ( pondelok – piatok), alebo cez bankový účet. 

 
 Zaraďovanie družstiev do jednotlivých líg je výhradne v kompetencii riadiaceho orgánu !!! 

 

2. Usporiadateľ 

 Usporiadateľom stretnutí je Žirafa CVČ a miestom konania stretnutí sú športové haly 

na Rosinkách, Javorková, ZŠ Hájik a ŠH na Bôriku. V prípade problémov v náhradných 

priestoroch, ktoré zabezpečí Riadiaci orgán. 

 

3.Hracie dni a hracie časy 

3.1. Po vyžrebovaní súťaží, ktoré prebehne na začiatku novej sezóny, budú hracími dňami 

spravidla utorok – nedeľa. Hracie časy budú uverejnené  na webovej stránke  

www.sportvin.sk. Družstvá si tam nahlásia čas stretnutia do utorka 20.00. Prihlásené družstvá 

sú povinné nahlásiť svoju  e-mailovú adresu + mobil, rovnako určiť ďalšiu kontaktnú osobu 

za klub.  

3.2. Prípadné zmeny začiatkov stretnutí  je povinný nahlásiť usporiadateľ najmenej dva dni 

pred stanoveným hracím dňom dotknutým družstvám. 

3.3. Zásady pre zmeny termínov     

a) posledné dve kolá nie je možné dohrávať. Výnimka je iba v prípade zásahu vyššej moci 

alebo z titulu rozhodnutia riadiaceho orgánu. Všetky dohrávky musia byť odohrané 

posledným kolom súťaží. 

b) Ak družstvo požiada o zmenu termínu v čase dlhšom ako tri dni, po zaplatení poplatku 5 € 

a predložení súhlasu súpera, sa tejto žiadosti môže vyhovieť. Súhlas súpera musí byť buď v 

písomnej, alebo v e-mailovej forme.  

c) Ak družstvo požiada o zmenu termínu v čase kratšom ako tri dni a maximálne jeden deň 

pred uskutočnením stretnutia, po zaplatení poplatku 10 € a predložení súhlasu súpera sa tejto 

žiadosti môže vyhovieť.   

d) Každé družstvo má právo 2x požiadať o odloženie, alebo preloženie už určeného termínu 

zápasu v súťažnom stretnutí (1x v prvej polovici súťaže, 1x v druhej polovici súťaže). Pozor, 
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toto pravidlo platí len v prípade, že klub pri druhej žiadosti nemá v tej dobe už zápas na 

vlastnú žiadosť odložený! -  platí pri dodržaní 3.3.b., 3.3.c., 3.3.g. 

e) riadiaci orgán sa bude snažiť prispôsobovať hracie termíny družstvám podľa žiadostí a to 

natoľko, nakoľko to len bude možné. 

f) ak družstvo predloží potvrdenie od lekára, že najmenej polovica hráčov zo súpisky je 

postihnutá epidémiou, poplatok a súhlas súpera nie je potrebný na odloženie zápasu. 

g) riadiaci orgán si vyhradzuje právo určiť aj iné termíny alebo hracie časy, rozhodovať 

o dohrávkach, resp. aj nepotvrdiť správne podanú žiadosť o zmenu konania stretnutia.  

 

4. Hospodárske záležitosti                                                                                           

4.1. Každé družstvo je povinné zaplatiť príslušnú platbu pred začiatkom aktuálneho ročníka 

súťaže. Družstvo, za ktoré nastúpi hráč, ktorý nebude mať uhradené štartovné, prehrá 

stretnutie  kontumačne s následnými hracími a disciplinárnymi následkami. 

4.2. Každé družstvo hrá súťažné stretnutia na vlastné nebezpečenstvo. 

4.3. Za každého hráča na súpiske družstvo zaplatí 22 € ako štartovné, hráč nad 25 r. 28€. 

4.4. Náklady spojené s odmenou pre R a R2 hradí Žirafa CVČ. Tieto náklady budú preplácané 

na účty zainteresovaných osôb za služby vykonané predchádzajúci mesiac. 

4.5. Náklady spojené s časomeračom hradí Žirafa CVČ.  

 

5. Predpis a zápis o stretnutí 

5.1. Hrá sa podľa Pravidiel futsalu,  s malými úpravami pre JOMA FŽL. Výklad RS prináleží 

výlučne riadiacemu orgánu FŽL. 

5.2. Usporiadateľ bude svoje rozhodnutia pravidelne zverejňovať na webovej stránke 

www.sportvin.sk . Všetky pokyny, zmeny a nariadenia takto zverejnené sú pre družstvá 

záväzné! 

5.3. Vedúci družstiev najneskôr 5 min. pred stanoveným začiatkom stretnutia predložia 

úplne vypísaný zápis o stretnutí a súpisku družstva! 

 

6. Štart hráčov 

6.1. Vo všetkých súťažiach, riadených Žirafa CVČ, štartujú hráči uvedení na súpiskách 

družstiev, s platnými registračnými preukazmi na vlastné nebezpečenstvo. Za zdravotný stav 

hráčov zodpovedajú jednotlivé družstvá. 

6.2. V seniorských družstvách je povolený štart hráčov od 15 rokov so súhlasom rodičov. 

6.3. V prípade, že baráž bude hrať družstvo, ktoré má A resp. B  družstvo, barážové stretnutie 

môžu hrať len hráči, ktorí sú na základnej súpiske mužstva, ktoré bude hrať baráž!!! 

 

7. Hracia doba 

7.1. Hracia doba stretnutí je 2x25 min. hrubého času v seniorských kategóriách, 2x25 min. 

hrubého času v juniorských a stredoškolských kategóriách a 2x15 min. v žiackych 

a dievčenských kategóriách.  

7.2. Hracia doba je meraná elektronickou časomierou. Za obsluhu časomiery zodpovedá 

kvalifikovaný časomerač. Rozhodca má právo upraviť časomieru. V prípade poruchy 

časomiery, je rozhodcovi dovolené odmeriavať hrací čas na centrálnych stopkách, poprípade 

na svojich hodinkách. 

 

8. Podmienky účasti 

8.1. Kluby sa musia pred stretnutím preukázať originál súpiskou vydanou CVČ Žirafa. 

8.2. Hráči musia nastupovať na stretnutie v jednotných dresoch, trenírkach a štulpniach 

s  číslami od 1 – 99. Musia byť zhodné s číslami v zápise o stretnutí. Družstvá môžu pre 

prípad identifikácie použiť aj rozlišovačky s číslami. 
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8.3. V priebehu stretnutia sú všetky oprávnené osoby zdržujúce sa na lavičke povinné sedieť. 

Výnimku tvorí tréner (vedúci družstva), ktorý však nesmie brániť v pohybe a vo výhľade R. 

8.4. Pre všetky súťaže je povinné nosenie chráničov nôh! Holenný chránič musí byť 

štandartnej výroby, nie vyrobený svojpomocne tesne pred zápasom. 

8.5. Je zakázané nastupovať na stretnutie v inej obuvi ako halovej!  

 

9. Súpiska 

9.1. Každé družstvo musí mať na súpiske uvedených najmenej 10 hráčov (8 pri A,B).  

9.2. Súpiska sa predkladá na celý súťažný ročník. 

9.3. Dopĺňať súpisku o nových hráčov možno počas celej súťaže. Hráč musí byť dopísaný na 

súpisku predtým, ako nastúpi na svoje prvé stretnutie v súťaži. Musí spĺňať náležitosti bodu 6 

a bodu 4.1. 

9.4. Za štart v stretnutí sa považuje zapísanie hráča do zápisu o stretnutí.  

Čitateľne vyplnené musia byť všetky príslušné polia vrátane čísla, mena a priezviska hráča. 

Brankár nemusí mať číslo. 

9.5. Hráč môže hrať v jednom hracom dni aj za druhé družstvo v súťažiach. 

9.6. Družstvá, ktoré majú družstvá A, B, predložia riadiacemu orgánu súpisky oboch 

družstiev.  

9.7. Za družstvo v nižšej súťaži (z A do B) môžu nastúpiť maximálne dvaja hráči zo súpisky 

družstva z vyššej súťaže, ktorí musia mať vysporiadané finančné náležitosti (zaplatené 

navýšené štartovné aspoň 22€ 

9.8. Za družstvo vo vyššej súťaži (z B do A) môžu nastúpiť maximálne traja hráči zo súpisky 

družstva z nižšej súťaže. Aj u nich platí ustanovenie z bodu 9.8.                           

9.9. PORUŠENIE USTANOVENÍ OD BODU 9.3. PO 9.8. TOHTO  ROZPISU  SÚŤAŽE 

BUDE  POVAŽOVANÉ  ZA  NEOPRÁVNENÝ ŠTART HRÁČA (HRÁČOV) 

A  POSTIHOVANÉ  HERNÝMI  A  DISCIPLINÁRNYMI  DOSLEDKAMI ! 

 

10. Postup a zostup 

 

10.1. JFŽL Seniori I. – 10 družstiev 

1. miesto – víťaz mestských futsalových súťaži v CVČ Žirafa 

10. miesto – zostup priamo do JFŽL Seniori II. 

8. a 9. miesto – baráž s druhým a tretím z JFŽL Seniori II. 

Baráž – 4 mužstvá – (8.-3., 9.-2.)- do JFŽL Seniori I. víťazi barážových stretnutí a do JFŽL 

Seniori II. porazení z týchto stretnutí.  

 

10.2. JFŽL Seniori II. – 12 družstiev 

 

1. miesto – postup do JFŽL Seniori I. 

2. a 3. miesto – baráž o postup do JFŽL Seniori I.  

12. miesto – priamy zostup do JFŽL Seniori III. 

10. a 11. miesto – baráž s druhým a tretím z JFŽL Seniori III. 

Baráž – 4 mužstvá – (10.-3., 11.-2.) – do JFŽL Seniori II. víťazi barážových stretnutí a do 

JFŽL Seniori III. porazení z týchto stretnutí. 

 

10.3. JFŽL Seniori III. – 12 družstiev 
 
1.  miesto – postup do JFŽL Seniori II. 

2. a 3. miesto – baráž o postup do JFŽL Seniori II. 

12. miesto – priamy zostup do JFŽL Seniori IV. 

10. a 11. miesto – baráž s druhým a tretím z JFŽL Seniori IV. 



Baráž - mužstvá – (10.-3., 11.-2.) – do JFŽL Seniori III. víťazi barážových stretnutí a do JFŽL 

Seniori IV. porazení z týchto stretnutí. 

 

10.4. JFŽL Seniori IV. – 12 družstiev 

1. miesto – postup do JFŽL Seniori III. 

2. a 3. miesto – baráž o postup do JFŽL Seniori III. 

12. miesto – priamy zostup do JFŽL V.                                       

10. a 11. miesto- baráž s druhým a tretím z JFŽL Seniori V. 

Baráž - mužstvá – (10.-3., 11.-2.) - do JFŽL Seniori IV. víťazi barážových stretnutí a do JFŽL 

Seniori V. porazení z týchto stretnutí. 

 

10.5. JFŽL Seniori V. – 12 družstiev 

1. miesto – postup do JFŽL Seniori IV.                                           

2. a 3. miesto- baráž o postup do JFŽL Seniori IV.                                                                                                       

10.,11. a 12. miesto – priamy zostup do JFŽL Seniori VI. 

8. a 9. miesto – baráž so štvrtým a piatym z JFŽL Seniori VI. 

Baráž – mužstvá ( 8.-5., 9.-4.) – do JFŽL Seniori V. víťazi barážových stretnutí a do JFŽL 

Seniori VI. porazení z týchto stretnutí. 

 

10.6. JFŽL Seniori VI. – 14 družstiev 

1.,2. a 3. miesto – postup do JFŽL Seniori V.                                 

4. a 5. miesto – baráž o postup do JFŽL Seniori V.                                                       

  

10.8. V prípade, že družstvo odmietne postúpiť do vyššej súťaže, ďalej postupuje mužstvo, 

ktoré skončilo na druhom resp. treťom mieste. Tým sa posúvajú aj barážové miesta. Družstvo, 

ktoré odmietne postup sa nemôže zúčastniť baráže. 

10.9. Barážové stretnutia sa hrajú systémom doma, vonku. V prípade, že družstvá majú po 

jednom víťazstve, rozhoduje o postupe vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera. 

V prípade rovnosti výsledkov o víťazovi rozhodnú pokutové kopy (5x). 

10.10. V prípade, že jedno z družstiev nenastúpi na druhý barážový zápas po víťazstve 

v prvom zápase o päť a viac gólov, stráca možnosť postupu do vyššej súťaže! 

10.11. Riadiace orgán si vyhradzuje právo na začiatku nového ročníka urobiť zmenu 

v kategorizácii družstiev v jednotlivých súťažiach a to na základe prihlásenia resp. 

odhlásenia sa družstiev zo súťaže a to pre zachovanie, resp. úpravy počtu družstiev 

v jednotlivých ligách na začiatku nového ročníka. 
10.12. Družstvá, ktoré majú A, resp. B družstvo, nemôžu hrať spolu v jednej lige. Družstvo 

nemôže hrať ani baráž o postup, ak je v tej konkrétnej lige jeho Á-čko, resp. B-čko. Ak 

družstvo zostupuje priamo do nižšej súťaže,( alebo keď neuspeje v baráži o záchranu), kde sa 

nachádza jeho B-čko, toto družstvo musí zostúpiť o ligu nižšie. 

 

11. Systém súťaže 

11.1. Súťaže sa hrajú dlhodobo systémom každý s každým 2x.   

11.2. Pohár sa bude hrať turnajovým spôsobom, resp. v skupinách (podľa počtu prihlásených). 

 

12. Hodnotenie výsledkov 

12.1. Víťaz stretnutia získa 3 body, za remízu obidve mužstvá po 1 bode, za prehru 0 bodov. 

12.2. Základom pre vyhodnotenie súťažného stretnutia je Zápis o stretnutí. 

 

 

 



13. Rozhodcovia 

13.1. Na stretnutia budú rozhodcovia delegovaní telefonicky, ústne alebo e-mailom 

predsedom rozhodcovskej komisie. Nominačná listina rozhodcov sa schvaľuje pred začiatkom 

súťaže. Počas sezóny môže byť doplňovaná. 

13.2. Vetovanie rozhodcov – nie je dovolené. 

 

14. Ceny za umiestnenia 

14.1. Družstvá na prvých troch miestach vo všetkých súťažiach obdržia poháre a diplomy . 

14.2. V každej súťaži riadiaci orgán vyhodnotí  najlepšieho strelca, najlepšieho 

brankára, najlepšieho nahrávača a najproduktívnejšieho hráča. 

14.3. V každej súťaži najslušnejšie družstvo obdrží  trofej a diplom.       

14.4. V pohári obdržia prvé tri družstvá poháre.      

 

15. Námietky 

15.1. Námietku je možné podať pri porušení ustanovení tohto RS. 

15.2. Peňažný vklad na podanie jednej námietky je 10 €. 

15.3. V prípade, že je námietka opodstatnená, vráti sa vklad družstvu. Ak bude 

neopodstatnená, peňažný vklad prepadá v prospech CVČ Žirafa. 

 

16. Odvolanie 

16.1. Odvolanie voči rozhodnutiu, ktoré vydal riadiaci orgán nie je možné. 

16.2. Odvolanie podáva výhradne družstvo do 48 hodín  od uverejnenia ÚS. 

16.3. Pri odvolaní je stanovení poplatok 10€. 

16.4. V prípade opodstatnenosti odvolania sa poplatok vráti družstvu. Ak bude 

neopodstatnené, prepadá poplatok v prospech CVČ Žirafa. 

16.5. Odvolanie môže podať aj člen riadiaceho orgánu. 

 

B. Športovo – technické zásady 

Platné normy futsalu –    Disciplinárny poriadok – s úpravami pre mestskú súťaž v Žiline 

– Pravidlá futsalu spolu so zmenami  

– Súťažný poriadok 

                                  

1. Hracia plocha 

1.1. Súťažné stretnutia futsalu sa odohrajú v telocvični na Rosinkách a na Bôriku , poprípade 

inde.   

1.2. Vybavenie miesta stretnutia: 

a) elektronická časomiera s ukazovateľom skóre a počtu nahromadených faulov,  

b) miestnosť pre rozhodcov, 

c) šatne pre družstvá, 

d) 10 miest pre realizačný tím a striedajúcich hráčov vo vymedzenom priestore pri stredovej 

čiare – lavičky(stoličky). 

 

2. Pravidlá 

2.1. Všetky stretnutia sa hrajú podľa platných Pravidiel futsalu. Výnimkou je, že hráči na 

striedačke nemusia mať rozlišovačky a pri power – play brankárovi stačí rozlišovačka. 

 

3. Nekonanie a neodohranie stretnutia 

3.1. Čakacia doba pre družstvá je 10 min. po plánovanom začiatku stretnutia. 

3.2. Čakacia doba pre rozhodcov je 10 min. Ak je prítomný jeden z dvojice delegovaných 

rozhodcov, tak sa stretnutie môže začať bez čakania (môže byť delegovaný len jeden R). 



3.3. Ak nepríde ani jeden delegovaný R, družstvá si po 10. minútach vylosujú R – laika. Má 

právomoci ako delegovaný rozhodca. V prípade, že nebude R – laik, stretnutie povedie 

časomerač. Uvedené skutočnosti je potrebné napísať do Zápisu o stretnutí. 

3.4. Ak nie je možné stretnutie odohrať alebo dohrať z vyššej moci, riadiaci orgán rozhodne 

o dohraní, resp. odohraní stretnutia v náhradnom termíne.  

3.5. Ak sa zápas neuskutoční pre nedostavenie sa jedného z družstiev k stretnutiu zo 

subjektívnych a nepreukázateľných dôvodov, bude sa postupovať podľa DP s tým, že 

poplatok za nenastúpenie na zápas je 40€.  

3.6. V prípade, že dôvody sú objektívne a hlavne preukázateľné (nehoda, ...), vedenie súťaže 

určí náhradný termín. 

 

C. Hospodárske zásady družstiev 

1. Všeobecné pokyny                                                                 

1.1. Do súťaží, riadených Žirafa CVČ budú zaradené družstvá, ktoré pred začiatkom nového 

súťažného ročníka predložili súpisku na ktorej je minimálne 10 hráčov ( 8 pri A a B), 

vyplnenú prihlášku hráča a a zaplatili patričný štartovný poplatok.  

 

D. Disciplinárne náležitosti 

1. Riešenia DK 

1.1. Riadia sa plne platným Disciplinárnym poriadkom so zmenami pre mestskú ligu Žilina 

a súvisiacimi normami futsalu. 

1.2. Vylúčenie hráča sa prerokuje aj bez zaplatenia poplatku. Doba, kedy sa má poplatok 

uhradiť sa stanoví v ÚS.                                                                               

1.3. Zastavenie činnosti hráča, ktorý obdržal určitý počet žltých kariet (4, 8, 12....súťažné 

stretnutia, resp. 3, 6, 9...pohárové stretnutia), DK prerieši bez zaplatenia poplatku. Doba, kedy 

sa má poplatok uhradiť sa stanoví v ÚS. 

 

2. Zastavenie činnosti za žlté karty 

2.1. súťažné stretnutia 

4 ŽK – 1 stretnutie                                             12 ŽK – 3 stretnutia atď. 

8 ŽK – 2 stretnutia                                              

2.2. Pohárové stretnutia 

3 ŽK – 1 stretnutie 

6 ŽK – 2 stretnutia 

9 ŽK – 3 stretnutia  atď. 

2.3. Napomínania v súťažiach a pohárových stretnutiach sa evidujú osobitne. Družstvá sú 

povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK, poprípade si overiť správnosť svojich podkladov na 

internetovej stránke www.sportvin.sk . 

2.4. Karty sa počítajú pre každú ligu osobitne! Platí pre hráčov v družstvách A, B! 

Pozor, neplatí pri HNS, v disciplinárnej správe sa trest zadefinuje! 

2.5. Vylúčenie hráča, ktorý môže hrať vo viacerých ligách: trest za ČK sa ráta len pre tú ligu, 

v ktorej trest obdržal len vtedy, ak previnenie je podľa DP príloha 1 bod 1, bod 2.a, bod 3.a, 

bod 4, bod 5.a. V prípade udelenia trestu podľa iných bodov DP, zastavenie činnosti sa 

vzťahuje aj na inú súťaž. 

2.6. Za udelenie ČK nie je možné udeliť podmienečný trest!  

 

3. Sadzby poplatkov za prejednanie a disciplinárnych poplatkov 

a) vylúčenie, prerokovanie príslušného počtu ŽK a iné disciplinárne konanie s hráčom - 4 € 

b) disciplinárne konanie s družstvom – 7€ 

c) disciplinárne konanie s funkcionárom 4€    

http://www.sportvin.sk/


d) disciplinárne konanie s rozhodcom – 4€ 

e) poplatok za prestup (hosťovanie) – 4€ 

 f) za vystavenie duplikátu RP( strata, zničenie) – 2€ 

 g) nastúpenie družstva na stretnutie na OP - 10€  

 h) nenastúpenia na stretnutia – viď hlava B., bod 3.5, 3.6. 

 i) neporiadok v šatniach, nesprávne parkovanie – 7€ (družstvo, resp. hráč) 

 j) vrchná hranica disciplinárneho poplatku je 100€( inzultácie, bitky družstiev v hale a pod.)       

k) vystavenie RP pri zmene názvu – 2€  

Po nezaplatení disciplinárneho poplatku v stanovenom termíne bude družstvu v ÚS 

oznámené, že má zastavenú činnosť dovtedy, kým príslušnú čiastku neuhradí. Poplatky sa 

uhrádzajú v kancelárii Žirafa CVČ v hotovosti, alebo prevodom na účet v banke.  

Číslo účtu: 4017522954/7500. Do poznámky treba uviesť meno, priezvisko, družstvo, č. ÚS. 

 

     E. Prestupový poriadok JFŽL 

1. Prestupy (hosťovania):  

1.1 Prestupové mesiace sú: október – jún (od 1. do 31. dňa v mesiaci) 

1.2. Pri prestupe (hosťovaní) musí hráč zotrvať v jednom družstve minimálne 2 mesiace. 

1.3. Čiastky za prestup ( hosťovanie): 

       a) bezodplatne – obojstranná dohoda mužstiev 

       b) V prípade, že sa družstvá nedohodnú, čiastku za prestup (hosťovanie) určí RO.  

1.4. Pri prestupe ( hosťovaní) musí mať hráč usporiadané všetky náležitosti voči družstvu, 

z ktorého odchádza (materiálne, finančné a iné). Podpis k súhlasu prestupu( hosťovania) pred 

členom RO, resp. mailový alebo telefonický súhlas od oficiálneho vedúceho družstva. 

2. Hráči, ktorí odohrajú v pohári stretnutie v materskom klube, po prestupe (hosťovaní) do 

iného klubu nemôžu hrať v novom družstve pohárové zápasy! 

 

F. Záverečné ustanovenia 

 Tento Rozpis futsalových súťaží schválil riadiaci orgán JFŽL na svojom zasadnutí. Je 

záväzný  pre všetky družstvá, ale aj pre Riadiaci orgán. Výklad tohto rozpisu súťaží prináleží 

výhradne  Riadiacemu orgánu, s výnimkou hlavy D, ktorej výklad prináleží DK. Tento RS 

môže byť doplnený alebo zmenený aj počas súťaže Riadiacim orgánom. Tento RS nadobúda 

účinnosť dňom schválenia Riadiacim orgánom.  

 

V Žiline dňa  5.10.2017                                        Riadiaci orgán JOMA FŽL   

                                                                                       CVČ  Žirafa 


