Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
U P R E S N E N Ý
R O Z P I S
32. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017
1. Organizátor: Oblastný futbalový zväz Michalovce, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce.
2. Technické zabezpečenie: Komisia mládeže ObFZ Michalovce.
3. Oznámenie o turnaji: Jeho prípravu prerokovala KM na svojom zasadnutí dňa 15.11.2016, pričom rozhodla o
termíne a miestach jeho konania, ako aj o jeho predbežnom rozpise a tlačive záväznej prihlášky. Turnaj naplánovala
uskutočniť v utorok 27.12.2016 od 7:30 h v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, ktorú na tento
termín predbežne zabezpečila. Podklady k turnaju (predbežný rozpis a tlačivo záväznej prihlášky) boli predložené k
prerokovaniu na 35. zas. VV ObFZ dňa 14.11.2016 a po ich schválení boli tieto zaslané k umiestneniu na webovú stránku
ObFZ, na ktorej boli umiestnené v jej aktuálnom menu uprostred, pri dátume 15.11.2016, v časti pod názvom 32.ročník
„Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2016/2017 dňa 27.12.2016. Do turnaja mohli svoje
družstvá prihlásiť všetky FO a FK územne patriace pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a Sobrance, ktorých
družstvá žiakov štartujú v tomto súť. ročníku 2016/2017 v dlhodobých súťažiach SFZ, VsFZ, ObFZ Michalovce (MFK
Zemplín Michalovce mohol prihlásiť len svoje družstvo žiakov U13 alebo mladšie; MFK Veľ. Kapušany mohol prihlásiť
len svoje družstvo žiakov U14 alebo mladšie). Klub zo súťaží ObFZ Michalovce mohol do turnaja prihlásiť svoje družstvo
žiakov aj v prípade, ak v tejto sezóne nemá svoje družstvo žiakov zaradené v súťažiach FZ, resp. mohol prihlásiť aj
družstvo žiakov zložené z hráčov susedných FO a FK (hráči musia mať platné RP v týchto FO - FK). O prihlásení družstva
z iného ObFZ, alebo o prihlásení viac ako jedného družstva z jedného klubu patriaceho pod ObFZ Michalovce, rozhodoval
organizátor turnaja. Uzávierka prihlášok do turnaja bola v stredu 7.12.2016 o 15:00 h, kedy sa uskutočnilo jeho
vyžrebovanie. KM žiadala všetky FO a FK, ktoré mali záujem o štart svojho družstva žiakov na tomto turnaji, aby si
dôkladne preštudovali predbežný rozpis tohto turnaja a podľa toho sa rozhodli o štarte na turnaji. Pritom sa rozhodlo, že
turnaj sa bude organizovať len v tom prípade, ak sa naň nahlási minimálne 5 družstiev FO-FK. Bolo oznámené, že všetky
družstvá FO a FK, ktoré do stanoveného termínu na ObFZ doručia záväznú prihlášku do turnaja, s tým, že sa doň
prihlasujú, budú zaradené do vyžrebovania turnaja, pričom pri väčšom počte prihlásených družstiev sa vyžrebujú aj miesta,
kde bude ktorá skupina hrať.
4. Záväzné prihlášky na turnaj: Do stanoveného termínu ich na ObFZ postupne doručilo len týchto 5 FO-FK: TJ FK
Družst. Trhovište, MFK Zemplín Michalovce (U12 I. a U12 II.), OŠK Zalužice, MFK Veľ. Kapušany, ŠK Strážske.
5. Vyžrebovanie turnaja: KM ho uskutočnila v stredu 7.12.2016 o 15:30 h. Do vyžrebovania turnaja zaradila
všetkých 6 prihlásených družstiev FO a FK. Určila presný termín a miesto konania turnaja, pričom rozhodla aj o
hracom systéme turnaja a HČ. Prihláseným družstvám pridelila žrebovacie čísla, vybrala rozhodcov z tých, ktorí o to
prejavili záujem, určila organizátora za ObFZ a požiadala aj o zástupcu za VV ObFZ.
6. Dátum konania: Utorok 27. decembra 2016. Zraz v turnaji štartujúcich družstiev FO a FK, obsadených
rozhodcov i organizátorov turnaja, je v deň turnaja v mieste jeho konania o 7:30 h. Otvorenie turnaja za účasti všetkých
6 družstiev, rozhodcov i organizátorov turnaja, je o 7:50 h a hrať sa bude od 8:00 h do 13:45 h. Vyhodnotenie turnaja za
účasti všetkých 6 družstiev, rozhodcov i organizátorov turnaja, bude v mieste konania turnaja o 13:50 h.
7. Miesto konania: Športová hala Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce (pri OC Kaufland; vchod do
haly za zástavkou SAD).
8. Hrací systém turnaja: Jednokolovo každý s každým. Družstvá i R sa počas turnaja majú riadiť pokynmi
organizátorov a celý ho majú aj absolvovať. Každé družstvo odohrá v turnaji po 5 stretnutí, pričom v celom turnaji sa
odohrá spolu 15 stretnutí. Jednotlivé stretnutia budú rozhodovať striedavo so vzájomnou výmenou vo dvojici po dvaja R.
9. Účastníci turnaja: Sú uvedení vo vyžrebovaní turnaja.
10. Pridelenie žrebovacích čísel prihláseným družstvám FO-FK: 1. MFK Zemplín Michalovce U12 I., 2. OŠK
Zalužice, 3. TJ FK Družstevník Trhovište, 4. ŠK Strážske, 5. MFK Veľké Kapušany, 6. MFK Zemplín Michalovce U12 II.
11. Hrací čas stretnutia: 2x10´ hrubého času len s výmenou strán v polčasovej prestávke.
12. Veková kategória: Žiaci nar. 1.1.2002 a mladší.
13. Podmienky účasti družstiev: Každé prihlásené družstvo žiakov FO - FK je povinné:
- prostredníctvom svojho vedúceho skopírovať si z webovej stránky ObFZ po vyžrebovaní turnaja a oznámení v
ÚS tieto podklady k turnaju: tento upresnený rozpis turnaja, šport.-techn. zásady turnaja, tlačivo zoznamu hráčov na turnaj
a tlačivo na hromadné vyúčtovanie cestovného na turnaj s pokynmi k jeho vyplneniu
- dostaviť sa na turnaj v deň jeho konania do miesta jeho konania o 7:30 h, nastúpiť na jeho otvorenie o 7:50 h
- zostaviť káder s minimálne 8 a maximálne 12 hráčmi (na ihrisku 4+1) a 1 vedúcim
- predložiť hlavnému rozhodcovi turnaja pred svojím prvým stretnutím na turnaji na stanovenom tlačive
menný zoznam (max. 12 hráčov + 1 vedúci družstva), potvrdený vysielajúcou organizáciou (číslo dresu, priezvisko a
meno, dátum narodenia, podpis) spolu s registračnými preukazmi
- predložiť hlavnému organizátorovi turnaja po prvom stretnutí svojho družstva tlačivá „Hromadné
vyúčtovanie cestovného“ vyplnené podľa zverejnených pokynov
- mať jednotný výstroj s očíslovanými dresmi a halovú obuv (nesmie byť čierna a modrá podrážka, ako aj
podrážka, ktorá zanecháva šmuhy); družstvám sa odporúča mať aj rozlišovačky odlišnej farby od farby dresov
- si na turnaj samo zabezpečiť prípadné občerstvenie minerálkami pre svoju výpravu.
14. Hospodárske zabezpečenie: Celý turnaj sa zabezpečuje z prostriedkov ObFZ MI, pričom tento hradí:
- cestovné a občerstvenie (bageta) pre stanovený počet osôb každého družstva, pre rozhodcov a pre organizátorov
- občerstvenie (minerálka) pre rozhodcov a pre organizátorov

- ďalšie náležitosti rozhodcov a organizátorov
- diplomy a ceny
- nájomné za športovú halu.
15. Predpisy turnaja: Hrá sa podľa tohto upraveného rozpisu tohto turnaja a jeho športovo-technických zásad.
16. Rozhodcovia turnaja: KM na turnaj zabezpečila 4 R.
17. Presný časový program turnaja a termíny jeho jednotlivých stretnutí:
xx.
07:30 h:
otvorenie haly a príchod družstiev, rozhodcov, organizátorov
xx.
07:50 h:
otvorenie turnaja za účasti nastúpených družstiev, rozhodcov a organizátorov
P.č.
ÚHČ
Dvojica Domáci
- Hostia
01.
08:00 h: 1-6 MFK Zemplín Michalovce U12 I. - MFK Zemplín Michalovce U12 II.
02.
08:23 h: 2-5 OŠK Zalužice U15
- MFK Veľké Kapušany U14
03.
08:46 h: 3-4 TJ FK Družstevník Trhovište U15 - ŠK Strážske U15
04.
09:09 h: 1-2 MFK Zemplín Michalovce U12 I. - OŠK Zalužice U15
05.
09:32 h: 6-4 MFK Zemplín Michalovce U12 II. - ŠK Strážske U15
06.
09:55 h: 5-3 MFK Veľké Kapušany U14
- TJ FK Družstevník Trhovište U15
07.
10:18 h: 2-6 OŠK Zalužice U15
- MFK Zemplín Michalovce U12 II.
08.
10:41 h: 3-1 TJ FK Družstevník Trhovište U15 - MFK Zemplín Michalovce U12 I.
09.
11:04 h: 4-5 ŠK Strážske U15
- MFK Veľké Kapušany U14
10.
11:27 h: 2-3 OŠK Zalužice U15
- TJ FK Družstevník Trhovište U15
11.
11:50 h: 6-5 MFK Zemplín Michalovce U12 II. - MFK Veľké Kapušany U14
12.
12:13 h: 1-4 MFK Zemplín Michalovce U12 I. - ŠK Strážske U15
13.
12:36 h: 3-6 TJ FK Družstevník Trhovište U15 - MFK Zemplín Michalovce U12 II.
14.
12:59 h: 4-2 ŠK Strážske U15
- OŠK Zalužice U15
15.
13:22 h: 5-1 MFK Veľké Kapušany U14
- MFK Zemplín Michalovce U12 I.
xx.
13:50 h: xxx vyhodnotenie turnaja za účasti nastúpených družstiev, rozhodcov a organizátorov.
18. Hodnotenie: Každá výhra v stretnutí turnaja sa hodnotí 3 b., remíza 1 b., prehra 0 b. Za kontumačnú výhru v
stretnutí turnaja sa priznávajú 3 b. a skóre 3:0. O konečnom poradí 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. Ak sa ani potom nedá určiť
poradie, príslušné družstvá po skončení súbojov v skupine zahrajú medzi sebou po 3 kopy zo značky pok. kopu
systémom ako v pohárových stretnutiach.
19. Ceny a diplomy: Dostanú prvé 3 družstvá v konečnom poradí turnaja i 3 vyhodnotení najlepší jednotlivci turnaja
(hráč, brankár, strelec). Diplomy dostanú aj ostatné družstvá turnaja.
20. Víťazi ostatných ročníkov:
roč. sezóna
18. 2002/2003
19. 2003/2004
20. 2004/2005
21. 2005/2006
22. 2006/2007
23. 2007/2008
24. 2008/2009

počet účastníkov
8 - dobrovoľne
12 - dobrovoľne
12 - dobrovoľne
12 - dobrovoľne
11 - dobrovoľne
10 - dobrovoľne
11 - dobrovoľne

víťaz
Veľ. Kapušany
Zalužice
Zemplín Michalovce
Strážske
Výber ObFZ Michalovce
Zemplín Michalovce 6r I.
Veľ. Kapušany

roč.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

sezóna
počet účastníkov
2009/2010 10 - dobrovoľne
2010/2011 11 - dobrovoľne
2011/2012
5 - dobrovoľne
2012/2013
5 - dobrovoľne
2013/2014
5 - dobrovoľne
2014/2015
6 - dobrovoľne
2015/2016 5 - dobrovoľne

víťaz
MFK Zemplín Michalovce 6r I.
MFK Sobrance
MFK Zemplín Michalovce 6r
MFK Zemplín Michalovce 6r
MFK Veľké Kapušany
OFK Lastomír
MFK Zemplín Michalovce U13.

21. Záverečné ustanovenie: Tento rozpis bol upravený a schválený na zasadnutí KM ObFZ Michalovce dňa
7.12.2016. Pre všetkých účastníkov turnaja (štartujúce družstvá žiakov FO a FK, obsadených R, stanoveného
organizátora za ObFZ, určeného zástupcu za VV ObFZ) je záväzný v plnom rozsahu.
V Michalovciach dňa 7.12.2016
Oblastný futbalový zväz Michalovce
Komisia mládeže ObFZ
Hviezdoslavova 7
071 01 Michalovce
Prílohy:

- Športovo-technické zásady „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“
- Tlačivo „ZOZNAM HRÁČOV“
- Tlačivo „Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov“
- Pokyny k vyplneniu tlačiva „Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov“

Na vedomie:

- vedúcim všetkých 6 prihlásených družstiev žiakov FO-FK
- všetkým 4 obsadeným R
- stanovenému organizátorovi za ObFZ
- určenému zástupcovi za VV ObFZ

Upozornenie: Všetky ďalšie informácie k tomuto turnaju budú po 7.12.2016 zverejňované už len v ďalších ÚS
ObFZ alebo samostatne na webovej stránke ObFZ Michalovce.

