Oblastný futbalový zväz Michalovce, Športovo-technická komisia ObFZ, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
Predbežný rozpis
11. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce v halovom futbale družstiev mužov FO a FK “ pre sezónu 2016/2017
1. Organizovanie turnaja: ObFZ Michalovce ho zorganizuje pre svoje družstvá mužov FO a FK III. ligy, IV. ligy,
V. ligy súťaží VsFZ 2016/2017 a súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017, ktoré sa do tohto turnaja prihlásia.
2. Organizátor turnaja: Oblastný futbalový zväz Michalovce, ŠTK ObFZ, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce.
3. Oznámenie o tomto turnaji: Bude zverejnené aj v Úradných správach ObFZ Michalovce, podľa ktorého sa družstvá
mužov FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré štartujú v tejto sezóne v súťažiach VsFZ Košice a ObFZ
Michalovce, budú môcť do tohto turnaja nahlásiť na ObFZ osobne alebo telefonicky v priebehu mesiacov november a
december, kvôli včasnému zabezpečeniu športových hál. Nahlásené družstvá budú povinné vyplnenú prihlášku do
turnaja, zverejnenú na webovej stránke ObFZ, odovzdať na porade k turnaju.
4. Porada zástupcov družstiev FO a FK prihlásených do turnaja: Uskutoční sa v stredu 11.1.2017 o 15:30 h na
ObFZ. Tejto porady sa majú zúčastniť zástupcovia do tohto turnaja nahlásených družstiev mužov FO a FK. Na nej sa
podrobne dohodnú všetky náležitosti ohľadom turnaja, ktoré budú dodatočne zverejnené na webovej stránke ObFZ.
5. Dátum turnaja: Návrh - sobota 21.1.2017 v čase 7:30 – 17:30 h. Zraz družstiev prvého stretnutia, rozhodcov i
usporiadateľov, bude v deň turnaja v mieste jeho konania o 7:30 h. Hrať sa plánuje od 8:00 h do 17:00 h.
6. Miesto turnaja: Michalovce - Mestská športová hala Michalovce (pri zimnom štadióne) a Športová hala
Gymnázia PH Michalovce.
7. Účastníci turnaja: 4-8 prihlásených družstiev FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce.
8. Hrací systém: Pri 4-7 prihlásených družstvách mužov FO a FK: jednokolový systémom každý s každým v 1
skupine a v 1 ŠH, podľa kľúča stanoveného organizátorom; pri 8 a viac prihlásených družstvách FO a FK: jednokolový
systém každý s každým v 2 skupinách a v 2 ŠH, podľa kľúča stanoveného organizátorom.
9. Hrací čas: jedno stretnutie maximálne 2x25´ hrubého času s výmenou strán a bez polčasovej prestávky; ináč
podľa rozhodnutia organizátora.
10. Veková kategória: Hráči 18-roční a starší (s povoleným súčasným štartom aj hráči nad 16 rokov).
11. Podmienky účasti: Každé prihlásené družstvo FO a FK je povinné:
- na ObFZ do 11.1.2017 doručiť záväznú prihlášku družstva do turnaja
- uhradiť súťažný vklad: družstvá súťaží ObFZ Michalovce - po 40,- € (úhradu zabezpečí ObFZ v zbernej faktúre),
družstvá územne patriace pod ObFZ Michalovce štartujúce v súťažiach VsFZ - po 70,- € (úhradu zabezpečí ObFZ
v zbernej faktúre), družstvá cudzie - po 100,- € (úhradu zabezpečia pošt. peň. poukazom alebo prevodným
príkazom na účet ObFZ)
- zostaviť káder s min. 8 a vyšším počtom hráčov svojho družstva (na ihrisku 4 + 1), trénerom, vedúcim, lekárom
alebo zdravotníkom;
- dostaviť sa do šport. haly aspoň 30´ pred svojím prvým stretnutím v deň konania turnaja, od hlavného
organizátora prevziať kľúč od šatne (po skončení turnaja zabezpečiť poriadok v šatni a kľúč vrátiť hl.
organizátorovi)
- predložiť k turnaju hl. organizátorovi v ŠH na stanovenom tlačive menný zoznam hráčov družstva (min. 8 hráčov,
1 tréner, 1 vedúci, 1 lekár alebo zdravotník), potvrdený pečiatkou klubu a podpisom jeho funkcionára, aj s
platnými RP (v zozname hráčov pri každom hráčovi uviesť: číslo dresu, meno a priezvisko, dátum narodenia,
podpis)
- mať vlastný jednotný výstroj s očíslovanými dresmi (hráči počas turnaja nesmú meniť svoje čísla dresov), vlastné
rozlišovačky odlišnej farby od farby dresov, vlastnú loptu na futsal a hráči halovú obuv (nesmie byť čierna a
modrá podrážka).
12. Farba dresov jednotlivých družstiev FO a FK na turnaji: Dohodne sa na porade v stredu 11.1.2017.
13. Vyžrebovanie turnaja: Uskutoční sa na porade v stredu 11.1.2017.
14. Program turnaja: Bude zverejnený po porade z 11.1.2017 na webovej stránke ObFZ a počas turnaja aj v mieste jeho
konania.
15. Hospodárske zabezpečenie: Celý turnaj zabezpečuje ObFZ Michalovce zo súťažných vkladov prihlásených
družstiev, prípadných darov od sponzorov a vlastných prostriedkov, z ktorých uhradí nájomné za šport. haly, diplomy a
ceny, náležitosti rozhodcov a organizátorov. Každé družstvo štartuje v turnaji na vlastné náklady a počas turnaja si
samo zabezpečuje občerstvenie.
16. Predpis: Hrá sa podľa tohto rozpisu tohto turnaja a podľa pravidiel i súťažného poriadku tohto turnaja
z predchádzajúcej sezóny.
17. Štart hráčov: Po dohode štartujúcich družstiev môže v každom družstve v turnaji i v každom stretnutí štartovať
neobmedzený počet hráčov. Hráči štartujú len na RP svojho klubu.
18. Rozhodcovia: Na turnaj ich obsadzuje ObFZ spomedzi rozhodcov súťaží ObFZ Michalovce, VsFZ Košice i SFZ
Bratislava patriacich pod ObFZ Michalovce. Ich presné obsadenie na jednotlivé stretnutia zverejní vopred v ÚS a počas
turnaja aj v mieste jeho konania. Každé stretnutie rozhodujú po dvaja R.

19. Hodnotenie výsledkov stretnutí: Každá výhra v stretnutí turnaja sa hodnotí 3 b., remíza 1 b., prehra 0 b. O
konečnom poradí družstiev v tabuľke turnaja pri rovnosti bodov rozhoduje najprv väčší počet bodov zo vzájomných
stretnutí, potom rozdiel a po ňom podiel zo súčtu strelených a inkasovaných gólov zo vzájomných stretnutí, nakoniec
rozdiel a podiel gólov zo všetkých stretnutí.
20. Protesty: Podávajú sa písomne s poplatkom 10,- € najneskôr do 15´ po stretnutí predsedovi ŠTK turnaja s
podpismi 2 funkcionárov príslušného družstva FO - FK. V prípade nevyhovenia protestu prepadá protestný vklad v
prospech turnaja.
21. Diplomy a ceny: Zabezpečuje ich ŠTK z prostriedkov ObFZ. Diplomy dostanú všetky štartujúce družstvá, ceny
prvé 3 družstvá v konečnom poradí a vyhodnotení najlepší 3 jednotlivci turnaja (brankár, hráč, strelec).
22. Doterajší víťazi:
ročník
sezóna
počet účastníkov
víťaz
1.
2006/2007
5 - dobrovoľne
OŠK Vinné
2.
2007/2008
8 - dobrovoľne
OŠK Vinné
3.
2008/2009
5 - dobrovoľne
ŠK Agro Palín
4.
2009/2010
10 - dobrovoľne
OŠK Vinné
5.
2010/2011
10 - dobrovoľne
OŠK Vinné
6.
2011/2012
6 - dobrovoľne
OFK Hatalov
7.
2012/2013
8 - dobrovoľne
ŠK Strážske
8.
2013/2014
6 - dobrovoľne
OŠK Bežovce
9.
2014/2015
7 - dobrovoľne
OFK Hatalov
10.
2015/2016
10 - dobrovoľne
FK Žbince.
23. Záverečné ustanovenie: ŠTK ObFZ tento rozpis tohto turnaja prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa
6.7.2016. Je záväzný pre všetky štartujúce družstvá mužov FO a FK, obsadených R a organizátorov.

V Michalovciach 6.7.2016

Športovo-technická komisia ObFZ Michalovce

