
 

 

 

 

 

24.11. 2019 - nedeľa 

STC- krytá umelá tráva- Púchov 

 
Poriadateľ: Západoslovenský futbalový zväz  
Organizátor:  KM ZsFZ a ObFZ Považská Bystrica – porada organizačného výboru a rozhodcov o 7,30 hod. 
Dátum konania:  24. novembra 2019 (nedeľa) od 07.30 hod. 
Miesto konania: Športová hala STC v Púchove- krytá umelá tráva 

Kategória: Starší dorast – po 1.1. 2001 a mladší – hráči musia byť registrovaní za FK , zaradení v súťažiach 
riadených príslušným ObFZ a max. 5.ligy RFZ, no nie so striedavým štartom ani z hosťovania z vyšších súťaží 
!!! 

Družstvá: Oblastné futbalové zväzy Nitra, Trnava, Komárno, Trenčín, Levice, Nové Zámky, 
Senica,Prievidza,Galanta,Považská Bystrica,Topľčany. - družstvá predložia pred začiatkom turnaja 2x 
súpisku (max. 14 hráčov vrátane brankárov) s pečiatkou a podpisom zodpovedného funkcionára ObFZ, 
ktorý zodpovedá za podmienku štartu  v bode- KATEGÓRIA.Každá výprava ObFZ si prinesie 2 súpravy 
dresov odlišnej farby. 
Hrací systém: hrá sa systémom každý s každým v troch vylosovaných 4 členných skupinách a potom podľa 
umiestnenia v štyroch 3 členných skupinách o konečné umiestnenie- každý výber odohrá na turnaji päť 
zápasov. Počet hráčov: 6+1, min.5+1 

Hrací čas: 1 x 15 min. 
Pravidlá: hrá sa podľa schválených pravidiel na tento turnaj (viď príloha), bez mantinelov 

Hodnotenie: víťazstvo 3 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov. 
Pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi (pri zhode dvoch a viac družstiev) o poradí v turnajoch 
rozhoduje:

 väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov
 vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov
 väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
 ak sa na základe hore uvedených kritérií a) až c) nerozhodne o poradí, kritériá e) až g) sa uplatnia:
 gólový rozdiel zo všetkých zápasov
 väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov
 kopy zo značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia.

Kopy sa vykonávajú nasledovným spôsobom:
- každý kop musí vykonať iný hráč až dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci oprávnení hráči družstva. Až 
potom môže kop vykonať hráč, ktorý už raz kop zahrával.
-  ak má na konci stretnutia, pred akciou kopov, jedno z družstiev väčší počet hráčov ako druhé, počet 
hráčov sa musí vyrovnať na úroveň súpera.
Prezentácia účastníkov- minimálne 30 minút pred začiatkom svojho prvého zápasu. 
Strava: obedy+ bagety – časový harmonogram výdaja stravy zabezpečí organizátor a spoluorganizátor 

Občerstvenie (VIP): zabezpečí organizátor a spoluorganizátor v spolupráci s I. Hádekom  
Rozhodcovia: 4 rozhodcov deleguje ZsFZ (p. Krnáč, Predseda Komisie rozhodcov ZsFZ)  
Ceny: Poháre + medaile pre 3 najlepšie mužstvá na turnaji + ceny pre najlepších jednotlivcov (brankár, 
hráč, strelec) a účastnícke ceny pre všetky mužstvá - zabezpečí ZsFZ 

Lekárska služba + obslužný personál (hlásateľ, časomerač, hlavný usporiadateľ a zapisovateľ): zabezpečí  
KM-ZsFZ v spolupráci s ObFZ Považská Bystrica. 
Informácie: Jozef Jakuš 0902 937 056, Ján Pisár 0911 352 340, Viera Petríková  0915 764 565  
                           

Jakuš Jozef, predseda KM ZsFZ 

HALOVÝ TURNAJ ObFZ O PP ZsFZ  

kategória starší dorast 

 



 
                   


