Oblastný futbalový zväz Michalovce, športovo-technická komisia,
Ul. P. O. Hviezdoslava 140/7, 071 01 Michalovce
Upresnený rozpis
13. ročníka „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre sezónu 2018/2019
01. Organizovanie turnaja: ObFZ Michalovce ho zorganizuje pre svoje družstvá mužov FO a FK III. ligy, IV. ligy, V.
ligy súťaží VsFZ 2018/2019 a súťaží ObFZ Michalovce 2018/2019, ako aj pre cudzie družstvá, ktoré sa do tohto turnaja
prihlásia.
02. Organizátor turnaja: Oblastný futbalový zväz Michalovce, ŠTK ObFZ, Ul. P. O. Hviezdoslava 140/7, 071 01
Michalovce.
03. Oznámenie o turnaji: Oznámenie o tomto turnaji: Bolo zverejnené aj v Úradných správach ObFZ Michalovce a
podľa neho sa družstvá mužov FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce, ktoré štartujú v tejto sezóne v súťažiach
VsFZ a ObFZ Michalovce, mohli do tohto turnaja nahlásiť na ObFZ zaslaním záväznej prihlášky od 24.1.2019 do 5.2.2019.
VV po zhodnotení 11. ročníka tohto turnaja schválil návrh ŠTK od sezóny 2017/2018 organizovať tento turnaj pre prvých
6 prihlásených družstiev v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Nahlásené družstvá boli povinné
vyplnenú prihlášku do turnaja, zverejnenú na webovej stránke ObFZ, zaslať na ObFZ, alebo ju odovzdať na porade k
turnaju.
04. Nahlásenie záujmu o štart v tomto turnaji: Záujem o štart svojich družstiev mužov v turnaji do stanoveného
termínu 5.2.2019 postupne oznámili tieto FO-FK: Hatalov, Iňačovce, Tušice TNV, Dúbravka, Zalužice, Rakovec
n/O.
05. Pracovná porada zástupcov družstiev mužov FO a FK nahlásených do turnaja: Uskutočnila sa v stredu
6.2.2019 od 15:30 h na ObFZ v Michalovciach. Na túto poradu sa mal za každé družstvo mužov FO a FK, ktoré prejavilo
záujem o štart v tomto turnaji, dostaviť zodpovedný funkcionár družstva, a to kvôli dohodnutiu všetkých záležitostí
ohľadom turnaja. Dostavili sa na ňu zástupcovia všetkých nahlásených družstiev FO a FK. Na porade sa prerokovali
všetky záležitosti ohľadom turnaja (podmienky štartu družstiev v turnaji, súťažný vklad, hrací systém, hrací čas, miesta
turnaja, športovo-technické zásady turnaja, ako aj ďalšie ustanovenia rozpisu turnaja).
06. Zaradenie do turnaja: Boli doň zaradené prihlásené družstvá FO a FK (príslušný stanovený súťažný vklad do turnaja
bude každému uvedenému FO-FK zahrnutý do ZF za 02/2019).
07. Účastníci turnaja: Prihlásené družstvá 6 FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce, sú všetky zo súťaží
ObFZ Michalovce 2018/2019, a to z týchto: - zo VI.L m: Hatalov, Dúbravka, Zalužice; - zo VII.LV m: Iňačovce; - zo
VII.LZ m: Tušice TNV, Rakovec n/O.
08. Dátum turnaja: Turnaj sa uskutoční ako jednodňový v sobotu 16.2.2019 od 7:30 h do 15:30 h. Zraz družstiev prvého
stretnutia, rozhodcov, organizátorov i zástupcov ObFZ, je v deň turnaja v miestach jeho konania o 7:30 h, kde o 8:00 h
začnú prvé stretnutia. Po skončení finálového stretnutia sa turnaj o 13:50 h aj vyhodnotí.
09. Miesto turnaja: Michalovce - Športová hala Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce.
10. Predpisy turnaja: Hrať sa bude podľa „Upresneného rozpisu“ tohto turnaja a podľa upravených „Športovotechnických zásad“ tohto turnaja, ako v predchádzajúcich sezónach.
11. Veková kategória hráčov turnaja: Hráči 18-roční a starší (u hráča nad 16 rokov je klub povinný predložiť
k turnaju spolu s RP aj platné potvrdenie o povolení štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii).
12. Hrací systém: Rozhodlo sa, že prihlásené družstvá FO a FK budú hrať v 1 šesťčlennej skupine, systémom
jednokolovo každý s každým, pričom sa bude hrať jedno stretnutie za druhým, bez možnosti rozcvičky na hracej ploche
pred stretnutím. Hrať sa bude podľa upresneného rozpisu tohto turnaja, podľa upravených pravidiel malého futbalu a
súťažného poriadku malého futbalu, ako v predchádzajúcich sezónach. Každé stretnutie budú rozhodovať po 2 R. Každé
družstvo v turnaji odohrá 5 stretnutí. Celkove sa na turnaji odohrá 15 stretnutí.
13. Hrací čas jedného stretnutia: 2x10´ hrubého času, s okamžitou výmenou strán po skončení každého polčasu bez
prestávky.
14. Vyžrebovanie turnaja: Uskutočnilo sa v stredu 6.2.2019 na ObFZ v Michalovciach na záver porady zástupcov
družstiev FO a FK prihlásených do tohto turnaja podľa platných zásad z predchádzajúcich sezón (podľa dátumu doručenia
prihlášky), pričom prihláseným družstvám boli pridelené tieto žrebovacie čísla: 1. Hatalov, 2. Iňačovce, 3. Tušice TNV, 4.
Dúbravka, 5. Zalužice, 6. Rakovec n/O.

15. Ďalšie podmienky štartu družstiev: Každé do turnaja prihlásené družstvo je povinné:
- dostaviť sa do miesta konania turnaja v deň konania turnaja minimálne 30´ pred svojím prvým stretnutím;
- zostaviť káder s min. 5 a max. 15 hráčmi (štart na vlastnú zodpovednosť a zodpovednosť svojho FO-FK);
- mať vlastnú loptu na futsal; jednotný výstroj s očíslovanými dresmi nahlásenej farby a rozlišovačky inej farby
ako farby dresov (hráči počas turnaja nesmú meniť svoje čísla dresov); ak družstvá nastupujú na stretnutie v dresoch
rovnakej farby, rozlišovačky musí brať družstvo uvedené v stretnutí ako prvé; každý hráč má mať halovú obuv (nesmie ju
mať s podrážkami čiernej, modrej alebo červenej farby, ktoré robia šmuhy; zakázané sú aj turfy);
- predložiť k turnaju organizátorovi turnaja v hale pred svojím prvým stretnutím na určenom tlačive menný
zoznam hráčov družstva vyplnený vo všetkých kolónkach (min. 5 a max. 15 hráčov, 1 tréner, 1 vedúci, 1 lekár alebo
zdravotník), potvrdený pečiatkou FO-FK a podpisom jeho funkcionára, aj s ich platnými RP v príslušnom FO-FK a
prípadnými potvrdeniami o povolení štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii (v zozname hráčov pri každom hráčovi
uviesť: číslo dresu, meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo RP).
16. Farba dresov jednotlivých družstiev na turnaji: Každé prihlásené družstvo určilo na turnaj aj farbu svojich
dresov takto (v zátvorke za ňou je farba rozlišovačiek): Hatalov - zelená (zelená), Iňačovce - bieločierna (zelená), Tušice
TNV - modrá (oranžová), Dúbravka - žltočierna (oranžová), Zalužice - červená (modrá), Rakovec n/O - žltá (oranžová).
17. Hospodárske zabezpečenie turnaja: Celý turnaj zabezpečuje ŠTK z prostriedkov ObFZ a zo súťažných vkladov
prihlásených družstiev, z ktorých uhradí nájomné za športové haly, náležitosti rozhodcov a organizátorov, diplomy,
ceny, občerstvenie pre každé družstvo a pod. Každé družstvo štartuje v turnaji na vlastné náklady.
18. Rozhodcovia turnaja: ŠTK na turnaj zabezpečí 4 R. Každé stretnutie budú rozhodovať po 2 R, ďalší 1 bude mať
na starosti časomieru a ďalší 1 zápis. Ich obsadenie na jednotlivé stretnutia bude zverejnené v mieste turnaja.
19. Presný časový program turnaja a jeho jednotlivých stretnutí:
ŠH GPH Michalovce:
xx.
07:30 h:
otvorenie haly a príchod družstiev, rozhodcov, organizátorov
P.č.
ÚHČ Dvojica Domáci
- Hostia
01.
08:00 h: 1-6 OFK Hatalov
- OFK Rakovec n/O
02.
08:23 h: 2-5 FK Družstevník Iňačovce
- OŠK Zalužice
03.
08:46 h: 3-4 OŠK Tušice TNV
- OFK Dúbravka
04.
09:09 h: 1-2 OFK Hatalov
- FK Družstevník Iňačovce
05.
09:32 h: 6-4 OFK Rakovec n/O
- OFK Dúbravka
06.
09:55 h: 5-3 OŠK Zalužice
- OŠK Tušice TNV
07.
10:18 h: 2-6 FK Družstevník Iňačovce
- OFK Rakovec n/O
08.
10:41 h: 3-1 OŠK Tušice TNV
- OFK Hatalov
09.
11:04 h: 4-5 OFK Dúbravka
- OŠK Zalužice
10.
11:27 h: 2-3 FK Družstevník Iňačovce
- OŠK Tušice TNV
11.
11:50 h: 6-5 OFK Rakovec n/O
- OŠK Zalužice
12.
12:13 h: 1-4 OFK Hatalov
- OFK Dúbravka
13.
12:36 h: 3-6 OŠK Tušice TNV
- OFK Rakovec n/O
14.
12:59 h: 4-2 OFK Dúbravka
- FK Družstevník Iňačovce
15.
13:22 h: 5-1 OŠK Zalužice
- OFK Hatalov
xx.
13:50 h: xxx vyhodnotenie turnaja za účasti nastúpených družstiev, rozhodcov a organizátorov.
20. Protesty: Podávajú sa písomne s poplatkom 10 € najneskôr do 15´ po príslušnom stretnutí hlavnému organizátorovi
v športovej hale, s uvedením čitateľného mena, priezviska, funkcie a podpisu funkcionára príslušného družstva na tomto
turnaji. V prípade nevyhovenia protestu celý protestný vklad prepadá v prospech turnaja.
21. Diplomy a ceny: Zabezpečí ich ŠTK ObFZ z prostriedkov ObFZ a zo súť. vkladov. Diplomy a ceny dostanú prvé 3
družstvá v konečnom poradí a vyhodnotení 3 najlepší jednotlivci turnaja (hráč, brankár, strelec).
22. Prehľad o predchádzajúcich ročníkoch:
1. ročník - 2006/2007 - štartovalo v ňom dobrovoľne 5 družstiev
2. ročník - 2007/2008 - štartovalo v ňom dobrovoľne 8 družstiev
3. ročník - 2008/2009 - štartovalo v ňom dobrovoľne 6 družstiev
4. ročník - 2009/2010 - štartovalo v ňom dobrovoľne 10 družstiev
5. ročník - 2010/2011 - štartovalo v ňom dobrovoľne 10 družstiev
6. ročník - 2011/2012 - štartovalo v ňom dobrovoľne 6 družstiev
7. ročník - 2012/2013 - štartovalo v ňom dobrovoľne 8 družstiev
8. ročník - 2013/2014 - štartovalo v ňom dobrovoľne 6 družstiev
9. ročník - 2014/2015 - štartovalo v ňom dobrovoľne 7 družstiev
10. ročník - 2015/2016 - štartovalo v ňom dobrovoľne 10 družstiev
11. ročník - 2016/2017 - štartovalo v ňom dobrovoľne 8 družstiev
12. ročník - 2017/2018 - štartovali v ňom dobrovoľne 4 družstva

- víťaz: OŠK Vinné
- víťaz: OŠK Vinné
- víťaz: ŠK Agro Palín
- víťaz: OŠK Vinné
- víťaz: OŠK Vinné
- víťaz: OFK Hatalov
- víťaz: ŠK Strážske
- víťaz: OŠK Bežovce
- víťaz: OFK Hatalov
- víťaz: FK Žbince
- víťaz: FK Žbince
- víťaz: OŠK Tušice TNV

23. Záverečné ustanovenie: Tento rozpis sa schválil na porade spojenej s vyžrebovaním turnaja dňa 6.2.2019 a je
záväzný pre všetky štartujúce družstvá, rozhodcov a organizátorov.

V Michalovciach 6.2.2019

Športovo-technická komisia
ObFZ Michalovce

Určené: - všetkým prihláseným družstvám
- obsadeným R
- organizátorom turnaja
Prílohy: - Športovo-technické zásady „Turnaja ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“

