
 

Východoslovenský futbalový zväz 
Alejová 2, 042 96 Košice 

 
PROPOZÍCIE 

XV. ročníka futbalového turnaja starších žiakov 

MEMORIÁL  GEJZU  PRINCA 
 
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 
 
  1. Organizátor: Východoslovenský futbalový zväz v spolupráci so Slovenským 

futbalovým zväzom                                                                                
  2. Termín: 12. – 15. augusta 2018 (nedeľa – streda) 
  3. Miesto: Košice 
  4. Veková kategória:  na turnaji môžu štartovať hráči narodení po 1. 1. 2004 a mladší. 
  5. Účastníci: výber Bratislavského futbalového zväzu 

výber Západoslovenského futbalového zväzu 
výber Stredoslovenského futbalového zväzu 
výber Východoslovenského futbalového zväzu 

  6. Počet osôb: 20 hráčov + 4 realizačný tím + šofér (BFZ a ZsFZ) - spolu 25 osôb 
  7. Ubytovanie a strava     na náklady usporiadateľov, 
 stravovanie začína 12. 8. 2018 obedom a končí 15. 8. 2018 obedom 

a pre BFZ, ZsFZ a SsFZ balíčkom na cestu  
  8. Poistenie: na náklady vysielajúceho futbalového zväzu 
  9. Zdravotná služba:  zabezpečí usporiadateľ turnaja 
10. Rozhodcovia: deleguje KR VsFZ 
11. Ceny: družstvá na I. – IV. mieste poháre, družstvá na I. – III. mieste medaily, 

ocenení budú aj najlepší jednotlivci – brankár, hráč, strelec 
12. Príchod družstiev: nedeľa 12. 8. 2018 do 17.00 hod. do miesta ubytovania 
13. Odchod družstiev: streda 15. 8. 2017 cca o 14.00 hod.  
14. Ubytovanie a stravovanie:  Congress hotel CENTRUM Košice***  

  (Košice, Južná trieda 2A, www.hotel-centrum.sk) – výbery BFZ, ZsFZ, 
SsFZ,  

 hotel TeleDOM*** 
 (Košice, Timonova 27, www.hotelteledom.sk) -  výber VsFZ 

hotel Maraton**** – (Košice, Strojárenská 11, www.hotelmaraton.sk) 
- organizačný štáb 

15. Miesta zápasov: Vyšné Opátske, Barca, štadión Lokomotívy 
16. Záver turnaja: na štadióne Lokomotívy 
17. Doprava:                     BFZ + ZsFZ – spoločný autobus 
                                        SsFZ – autobus 
 

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA: 
 
1. Hrací systém: každý s každým (každé družstvo 3 zápasy), 
2. Hrací čas: 2 x 35 min. s 15 min. prestávkou                  

http://www.hotel-centrum.sk/
http://www.hotelteledom.sk/
http://www.hotelmaraton.sk/
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3. Striedanie: 8 hráčov 

  (v II. polčase môže striedaním družstvo len trikrát prerušiť hru) 
4. Predpis: hrá sa podľa Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku futbalu a týchto 

propozícií. 
 Každý hráč nominovaný na turnaj musí odohrať minimálne 70 minút 

a najmenej 1 x nastúpiť v základnej zostave. 
 Po každom zápase sa kopú kopy zo značky PK v počte 5 (nie do 

rozhodnutia – pomocné skóre). 
5. ŽK a ČK:                        hráč po 2 ŽK má na jeden zápas zastavenú činnosť, 
                                         po ČK má na jeden zápas zastavenú činnosť – v prípade závažného 

priestupku o inej výške trestu rozhodne organizačný výbor 
6.Umiestnenie: sú stanovené nasledovné kritéria :  

a) počet bodov zo všetkých zápasov, 
b) výsledok vzájomného zápasu,                     
c) gólový rozdiel zo všetkých zápasov, 
d) vyšší počet strelených gólov zo všetkých zápasov 
e) pomocné skóre po kopoch zo značky PK – pomocné body, resp. 

pomocné skóre. 
7.Technická porada:   12. augusta 2018 o 19.30 hod. v hotely CENTRUM, kde družstvá 

predložia 1x súpisku na oficiálnom tlačive. 
 

PROGRAM TURNAJA: 
 

pondelok 13. 08. 2018: 
09.30 V. Opátske  VsFZ - ZsFZ  
11.15 V. Opátske SsFZ - BFZ 
 
utorok 14. 08. 2018: 
09.30 Barca  SsFZ - ZsFZ 
11.15 Barca VsFZ - BFZ 
 
streda 15. 08. 2018: 
09.00 štadión Lokomotívy ZsFZ - BFZ 
10.45 štadión Lokomotívy SsFZ - VsFZ 
12.15 štadión Lokomotívy VYHODNOTENIE TURNAJA 
 
Pozn.: Druhý zápas začne vždy cca 15 minút po ukončení prvého zápasu. 
 
Informácie: Východoslovenský futbalový zväz, Alejová 2, 042 96 Košice, 
 tel.: 00421/55/6433566 (aj fax), mobil: 00421/902/937057 (p. Szénay) 
                     www.futbalvsfz.sk 
                     e-mail:  peter.szenay@futbalsfz.sk, vsfz@stonline.sk 
 

Do 9. 8. 2018 je potrebné zaslať súpisku družstva s uvedení čísla dresu, pod ktorým budú na 
turnaji hráči štartovať a označenie brankárov 

na email: lukas.benedik@futbalsfz.sk a peter.szenay@futbalsfz.sk 
 

 
      Richard Havrilla, v. r.        Peter Szénay 

                       predseda VsFZ                                                                      koordinátor PPT 
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