
FUTBALOVÝ TURNAJ NEREGISTOVANÝCH MUŽSTIEV 

O POHÁR PREDSEDU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 

 

NÁZOV TURNAJA 

FUTBALOVÝ TURNAJ NEREGISTOVANÝCH MUŽSTIEV O POHÁR PREDSEDU KOŠICKÉHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

ORGANIZÁTOR 

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

DÁTUM KONANIA 

20. júl 2019, futbalové ihrisko v obci Zbudza 

RIADENIE TURNAJA 

Riadením turnaja je poverené oddelenie športu fungujúce v rámci Košického samosprávneho kraja, 

manažéri jednotlivých mužstiev, a zároveň poslanci OcZ. 

PRAVIDLÁ TURNAJA 

Hrá sa podľa pravidiel SFZ okrem špecifických výnimiek upravených týmito propozíciami. 

ZÚČASTNENÉ MUŽSTVÁ 

Zúčastnené mužstvá budú viesť poverení hlavní manažéri.  

Spoluzodpovedať za dodržiavanie základných pravidiel určených týmito propozíciami bude 

organizačný výbor fungujúci v rámci Košického samosprávneho kraja. 

ŠTART HRÁČOV 

Na tomto futbalovom turnaji neregistrovaných mužstiev môžu štartovať aj registrovaní športovci 

A mužstiev, dorastu a iných ŠK, ktorí hrali majstrovské stretnutia, a tiež neregistrované osoby. Každý 

hráč turnaja môže nastúpiť len za jedno mužstvo. Pred začatím turnaja predložia manažéri mužstiev 

súpisku mužstva v 2 kópiách, ktoré budú odovzdané na technickej porade pred začiatkom turnaja. 

Technická porada sa uskutoční v priestoroch futbalového ihriska v obci Zbudza. 



HRACÍ SYSTÉM 

Hrá sa vylučovacím systémom. Víťazi vylučovacieho zápasu hrajú finále, porazení o tretie miesto. 

ŽREBOVANIE 

Žrebuje sa pred začatím turnaja, za účasti členov riadiacej komisie. Žreb vykoná starosta obce alebo 

ním poverená osoba. 

ČASOVÝ ROZPIS 

Začiatok turnaja je o 13:00. Vylučovacie zápasy sa hrajú 2 x 30 minút. Zápas o 3.miesto 2 x 30 minút. 

Finálový zápas sa hrá 2 x 30 minút. 

Po skončení finálového zápasu bude odovzdávanie cien a ukončenie turnaja. 

ROZHODCOVIA 

Stretnutia budú rozhodovať oficiálne delegovaní rozhodcovia VsFZ. 

NEROZHODNÝ VÝSLEDOK 

Ak sa zápas skončí v riadnom hracom čase remízou, tento sa nepredlžuje. Vykoná sa rozstrel zo značky 

pokutového kopu v počte 5 kopov z každého mužstva. Ak nepadne rozhodnutie, kope sa ďalšia séria 

po 1 pokutovom kope z každého mužstva, pokiaľ jedno z mužstiev nedá o gól viac. Pokutové kopy môžu 

realizovať hráči, ktorí v priebehu zápasu za mužstvo nastúpili. 

STRIEDANIE HRÁČOV 

Vzhľadom na to, že sa jedná o turnaj neregistrovaných mužstiev, striedanie hráčov je počas zápasu 

priebežné – hokejovým spôsobom. 

VYLÚČENIE 

Vylúčený hráč nesmie v zápase už nastúpiť. 

CENY 

Víťaz obdrží „Pohár predsedu Košického samosprávneho kraja“. 

ÚHRADY NÁKLADOV 

Mužstvá štartujú na svoje náklady. 

POISTENIE A BEZPEČNOSŤ 



Zdravotnú službu zabezpečuje organizátor turnaja. 

Zúčastnení hráči štartujú na vlastné zdravotné poistenie. Každý účastník je povinný priniesť si preukaz 

poistenca. 

Za stratu osobných vecí organizátor nezodpovedá. 

MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE 

- za technický stav ihriska, šatní, sociálne zariadenia, príručnú lekárničku zodpovedá obec 

Zbudza, 

- rozhodcov zabezpečuje VsFZ, 

- poistenie a doprava na turnaj – na vlastné náklady každého mužstva. 

 

 


