PROPOZÍCIE
XXIV. ročníka charitatívneho vianočného halového minifutbalového turnaja
O

„Putovný Pohár SlovenSkého orla a Pohár
Primátora meSta Bánovce n/B“
Turnaj ktorý sa hrá od roku 1993 a patrí k najstarším a najmasovejším amatérskym v SR (pozn.
zúčastňuje sa ho každoročne desiatka družstiev a v rokoch 2001-2002 ich počet dosiahol
rekordných 48). Turnaj ktorý prerástol regionálnu úroveň sa v jeho doterajšej histórii zúčastnilo
vyše 7000 hráčov a 697 družstiev zo SR a ČR. V posledných rokoch sa ho zúčastňujú prevažne
mužstva z okresov Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany, Prievidza, Trenčín a
Bratislava. Turnaj svojou účasťou obohatilo taktiež niekoľko desiatok prvoligových futbalistov, ako
napr. pp. Bochnovič, Hrnčár, Hesek Candrák, Paulovič, Jančo resp. reprezentanti SR Lobotka,
Slovák atd. Už tradične býva počas turnaja vykonaná zbierka „Minca pre choré deti“, ktorej
výťažok je každoročné venovaný na charitatívne účely spravidla Detskej onkologickej Fakultnej
nemocnici v Bratislave. Doposiaľ sa vyzbieralo a odoslalo do DFNsP Bratislava vyše 5000€.
Turnaj sa hrá pod záštitou primátora mesta Bánovce n/B a prezidenta Slovenského Orla
Bratislava.
Pevne veríme, že tak ako aj po iné roky aj v tento krát sa nám podarí (aj za Vašej
pomoci) spríjemniť vianočné sviatky vydareným športovým podujatím.
A/ Všeobecné ustanovenia:
organizátor

- Miestny klub Slovenského Orla a OU v Miezgovciach,
MsÚ Bánovce n/B
kvalifikácia turnaja
- 23.12.2017 (sobota)) v čase od 09.00 hod. do 20.00 hod.
bude podľa počtu prihlásených mužstiev !!!
finále
- 26.12. 2017 (utorok) od 09.00 do 20.00 hod.
technická porada vedúcich - 22. decembra 2017 /piatok/ o 20.00 hod. rešt. Kanada/BN
miesto konania
- všešportová hala Sokol Bánovce n/B /pri fut. štadióne/
riaditeľ turnaj
- Mgr. Miloš Šagát
tajomník turnaja
- Michal Lech
rozhodcovia
- zabezpečí organizátor
zapisovateľ
- Maroš Šagát a Marián Bulík
zdravotné zabezpečenie
- zabezpečí organizátor
mat.tech.zabezpečenie
- zabezpečí organizátor turnaja
podmienky účasti
- prihlásené družstvo v termíne do 21.12.2017 a zaplatenie
štartovného 30€ na rozlosovaní turnaja resp. pred prvým
zápasom po dohode s riaditeľom turnaja
výstroj
- športová, dresy s číselným označením si zabezpečí každé
družstvo samostatne, obuv- tenisky čisté, ktoré
nezanechávajú stopy na podlahe
protesty
- podať písomne hlavnému rozhodcovi turnaja /resp.
riaditeľovi turnaja/ do 10 min. po skončení zápasu s 20 €-,
vkladom
doprava
- zabezpečí si každé družstvo samostatne
občerstvenie
- možnosť zakúpenia si v bufete

ceny

- zabezpečí organizátor turnaja pre víťazné kolektívy turnaja
ako aj najlepšieho strelca ,najlepšieho brankára, hráča
a cena fer-play (udelená spravidla pre najmladšieho resp.
najstaršieho hráča vo finále)

I. cena : Putovný pohár MK SO Miezgovce na dobu 1 roka
Pohár venovaný primátorom mesta Bánovce n/B
II. cena : Pohár venovaný prezidentom Slov. Orla Bratislava
III. cena : Pohár venovaný starostom obce Miezgovce
IV. cena : Pohár venovaný predsedom MK SO Miezgovce
Ceny
: pre najlepšieho strelca, brankára a hráča – venujú organizátori turnaja

B/ Technické ustanovenia:
pravidlá hrá sa podľa pravidiel malého futbalu /FIFA-Únia malého futbalu
SFZ/s obmedzeniami, ktoré si vyhradzuje poriadateľ turnaja, ktoré sú uvedené v týchto
propozíciach resp. budú upresnené na technickej porade vedúcich.
hrá sa v športovej hale (Sokol Bánovce n/B) s taraflexovým povrchom s
využitím mantinelov. V danom prípade platí len zadná autová bránková čiara. Lopta ktorá
opusti ihrisko sa zahráva na mieste na tom určenom. Hrá sa s loptou na halový futbal (pozn.
nie futsalovou ani súťažnou na majstrovské zápasy na tráve)
hrací čas zápasov bude upresnený podľa počtu prihlásených družstiev t.j. 2x10, alebo 25
min. bez prestávok
počet hráčov na ihrisku 1+ 4 so striedaním, ktoré povoľuje rozhodca aj počas hry na
mieste na tom určenom /poz. striedačka pri mantineli resp. pri časomiere/
počet hráčov na celý turnaj je 10, pričom do družstva nesmie byť dopisovaný iný hráč
ako zapísaný na súpiske na začiatku turnaja
hrať môžu max. 4 hráči hrajúci IV. ligu a vyššie resp. hráči hrajúci 1.
celoštátnu ligu v sálovom futbale, futsale, alebo hrajúci v zahraničí .
Hráčov nad 35 rokov sa uvedené obmedzenie netýka !!!
hráč na turnaji nesmie byť mladší ako 15 rokov. Hráč mladší ako 18 rokov musí
mať písomný súhlas rodiča /pozn. stačí podpis zákonného zástupcu na súpiske
z druhej strany/.
hráči na súpiske poznajú svoj zdravotný stav a podpisom dokladujú že hrajú
turnaj
na vlastnú zodpovednosť !!!
C/ Hrací systém:
prihlásené družstva /viď. post. klúč + program turnaja / budú rozlosované na technickej
porade družstiev do jednotlivých trojčlenných / resp. štvorčlenných/ skupín a odohrajú
dňa 23.12.2017 pred kolo turnaja. Víťazi kvalifikácie postúpia do širšieho finále.
v širšom finále dňa 26.12. 2017 v čase od 09.00 do 16.30 hod. odohrá uvedených 18
kolektívov zápasy v 6 sk. Víťazi skupín postúpia do užšieho finále, /16.30-19.30 hod./ kde
podľa kľúča vytvoria dve trojčlenné skupiny. Víťaz sk. A, C a E bude nasadený do I.
skupiny. Víťaz skupiny B,D a F vytvoria II. skupinu. Mužstva opäť odohrajú zápasy
v skupiny systémom každý s každým. Víťaz skupiny I. sa vo finále stretne s víťazom
skupiny č. II. Mužstva na druhých miestach v skupine odohrajú zápas o 3-4.miesto.

tretie mužstva v skupinách zápas o 5-6.miesto v turnaji nehrajú a nebudú ani nasadené
v jubilejnom ročníku v roku 2018, nakoľko bude hrací systém turnaja upravený !!!
hrací čas všetkých zápasov je 2x10 min. s výmenou strán, ale bez prestávky !!!
pri napomínaní hráča žltou kartou je hráč vylúčený na 2 min. Pri inkasovaní gólu môže
nastúpiť. Pri napomínaní hráča červenou kartou je tento vylúčený do konca zápasu
náhradný hráč nastupuje po 5 min. prípadne po inkasovaní gólu
pri opakovanom udelení červenej karty je hráč vylúčený do konca turnaja
za víťazstvo v zápase budú pridelené 3 body, za remízu bude pridelený 1 bod
v prípade remízy sa kopu 3 pok. kop. /slúžia len ako pomocný ukazovateľ !!!/
O poradí rozhoduje: - počet získaných bodov, vzájomný zápas, celkové skóre, počet strelených
góĺov, počet obdržaných gólov, pokutový roztrel
POZOR!
1/ Určené časy na zápasy podľa harmonogramu turnaja musia byť bezpodmienečne
dodržané. V prípade, že družstvo nenastúpi na uvedený zápas v stanovenom čase do 5
min. podľa časového rozpisu, prehráva kont. 3:O a pri opätovnom nenastúpení je
vyradené z turnaja“.
2/ V prípade, že organizátorom súťaže bude zistené nedodržanie pravidiel turnaja a to
hlavne nastúpenie viac ako 4 hráčov hrajúcich IV. ligu a vyššie resp. hrajúceho I.
ligu v halovom, alebo sálovom futbale, resp. nastúpenie hráča hrajúceho zahraničnú súťaž
nebude takýto hráč pripustený ku hre. Dokazovanie nebude na strane organ. turnaja
ale na hráčoch ktorí sú podozriví z porušenia prav. turnaja./poz. sporný hráč
si bude musieť zabezpečiť doklad napr. reg. preukaz, súpisku mužstva a pod.
ktorým preukáže, že nie je hráčom hrajúcim vyššiu súťaž, alebo hrajúci v zahraničí/.

Program trunaja:
technická porada vedúcich
Predkolo turnaja
Širšie finále
Užšie finále
Ukončenie turnaja

- 22. decembra 2017 o 20.00 hod. v rešt. Kanada
v Bánovciach nad Bebravou (pri futbalov. štadióne)
- 23.12. 2017 od 09.00 do 20.00 hod.- sobota
- 26.12. 2017 od. 09.00 do 16.30 hod. - utorok
- 26.12. 2017 od 16.30 do 20.00 hod.
- 20.00 hod.

ČASOVÝ PROGRAM ŠIRŠIEHO FINÁLE TURNAJA
26.12.2017 od 09.00 hod. do 16.30 hod.
hrací čas 2x10 min.
sk.č.1
09.00 hod. vylos. č. Orol Miezgovce
09.25 hod.
Promile TO
09.50 hod.
Promile TO

:
:
:

VI .........................
I. Orol Miezgovce
VI ..........................

sk.č.2
10.15 hod.
10.40 hod.
11.05 hod.

I............................:
VII.........................
El Fuňo BN
:
I. ..........................
El Fuňo BN
: VII.........................
sk.č.3

11.30 hod.
11.55 hod.
12.20 hod.

II ...................... :
Colo Colo BN :
Colo Colo BN :

VIII. ..........................
II. ..........................
VIII. ..........................

12.45 hod.
13.10 hod.
13.35 hod.

III ......................:
Borusia BN
:
Borusia BN
:

sk.č.4
IX. .........................
III. .........................
IX. .........................

sk.č.5
14.00 hod.
14.25 hod.
14.50 hod.

IV... .....................:
Jamajka TO :
Jamajaka TO :

X. ...........................
V. ..........................
X. ...........................

sk.č.6
15.15 hod.
15.40 hod.
16.05 hod.

V ...........................:
V.Hradna TN
:
V.Hradna TN :

XI...........................
VI. ..........................
XI...........................

ČASOVÝ PROGRAM UŽŠIEHO FINÁLE TURNAJA
26.12.2017 od 16.30 hod. 20.00 hod.
hrací čas 2x10 min.

sk.“A“
Konečné poradie:
16.30 h. víť.sk. č.1....................: 5.......................
I.:...........................
17.20 h.
1....................: 3....................... II.:...........................
18.10 h.
5....................: 3....................... III.:...........................
sk.“B“
Konečné poradie:
16.55 h. víť.sk. č.2....................: 6......................
I. :...........................
17.45 h.
2....................: 4...................... II.:...........................
18.35 h.
6....................: 4...................... III.:...........................
Zápas o 3-4. miesto:
19.00 h .................: ..................
Zápas o 1-2. miesto:
19.25 h. ................: ..................

20.00 h. odovzdanie cien a ukončenie turnaja

