
                      

POHÁR KAROLA POLÁKA 2018    

Majstrovstvá Slovenska detských domovov vo futbale

PROPOZÍCIE - FINÁLE

Tieto propozície sú doplnkom celého projektu futbalového turnaja pre deti z detských domovov
Pohár Karola Poláka 2018. 
Finálového turnaja sa zúčastnia 4 družstvá – prvé 2 družstvá zo semifinálových turnajov - výbery
detských domovov podľa rozpisu turnaja. 

Termín:   19.- 20. júna 2018 (utorok – streda)

Príchod družstiev na Štrbu 18. júna 2018 (v pondelok) poobede. Turnaj prebehne 19. - 20. júna 
2018 (utorok-streda). Odchod mužstiev 20. júna 2018 okolo 13,00.

Miesto:    Futbalový štadión FK Štrba

Účastníci: výbery detských domovov z Prešovského, Trnavského, Košického a Bratislavského 
kraja 

Náklady: 
- dopravu a poistenie hradia vysielajúce detské domovy
- zdravotnú službu, rozhodcov, občerstvenie, organizačné zabezpečenie zabezpečuje a hradí 
organizátor

Informácie: Ľubomír Dranga, zástupca partnera projektu 0903 766 030, prípadne Koordinátor 
Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták 0902 937 002

Športovo – technické ustanovenia:

Kategória: U9 – U18 chlapci a dievčatá detských domov v rámci svojho kraja 

Hrací systém: 4 účastníci hrajú podľa vopred určeného systému turnaja:

1.zápas: výber Trnavského kraja –   výber Košického kraja
2.zápas: výber  Bratislavského kraja – výber Prešovského kraja

Víťazi zápasov 1.hracieho dňa budú hrať vo finále turnaja, porazené družstvá v zápase o 3.miesto.

Hrací čas:  2 x 30 min, 15 min. prestávka

Počet hráčov:  10 + 1



Pravidlá: platné pravidlá futbalu FIFA

V prípade nerozhodného výsledku sa kopú kopy zo značky PK v počte 5 alebo až do rozhodnutia.

Zelená karta Fair play: Počas turnaja môže rozhodca udeliť hráčovi/hráčke alebo trénerovi 
„Zelenú kartu fair play“ za fair play správanie sa pred, počas a po zápase.

Ocenenia: Organizačný výbor turnaja bude vyhodnocovať najlepších jednotlivcov, a to najlepšieho
brankára, hráča a hráčku, strelca turnaja. 

Víťazné  družstvo  zároveň  získava  vstupenky  (20  ks)  na  zápas  reprezentácie  SR,  Slovensko  –
Dánsko dňa 5.9. 2018 v Trnave.

Harmonogram finálového turnaja – Pohár Karola Poláka 2018 -   štadión FK Štrba:  

UTOROK 19. 06. 2018

9,00 - 9,30 oficiálne otvorenie turnaja

9.30 hod. Výber Trnavského kraja      –  Výber Košického kraja

11.00 hod. Výber Bratislavského kraja  –  Výber Prešovského kraja

STREDA 20. 06. 2018

zápas o 3.miesto
09:00 hod.

finále
10:30 hod.

12: 00 hod. - Vyhodnotenie a odovzdávanie cien

Konečné poradie:

1.  Výber   kraja -

2.  Výber  kraja -

3.  Výber  kraja -

4.  Výber  kraja -

 
Individuálne ocenenia:

Najlepší brankár:  …..............................................  – výber …................................................... kraja

Najlepší hráč: …....................................................  – výber ….................................................... kraja

Najlepší strelec : ….............................................. – ...  gólov – výber  …................................... kraja
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