Pozvánka na turnaj ObFZ Michalovce v halovom futbale mužov
Športovo-technická komisia Oblastného futbalového zväzu Michalovce v posledných sezónach už tradične v
mesiaci január organizuje „Turnaj ObFZ Michalovce družstiev mužov FO a FK v halovom futbale“ pre FO a FK územne
patriace pod ObFZ Michalovce zo súťaží od III. ligy VsFZ po VIII. ligu ObFZ Michalovce vrátane. V tejto sezóne
2016/2017 to bude už jeho 11. ročník organizovaný každoročne za sebou bez prestávky.
Vyžrebovanie turnaja sa uskutočnilo v stredu 11.1.2017 na ObFZ na záver porady zástupcov do tohto turnaja
predbežne nahlásených družstiev FO a FK. Na nej sa prerokovali všetky záležitosti ohľadom turnaja (podmienky štartu
družstiev, súťažný vklad, hrací systém, hrací čas, miesta turnaja, športovo-technické zásady, ako aj ďalšie ustanovenia
rozpisu). Podľa nich zástupcovia nahlásených družstiev FO a FK rozhodovali o štarte svojho družstva v ňom. Vyplnenú
„Záväznú prihlášku“ do turnaja na záver porady odovzdalo a tým do vyžrebovania turnaja bolo zaradených 8 z 9 vopred
nahlásených družstiev (neprihlásiť ho rozhodli Vojany). Do vyžrebovania turnaja bolo teda zaradených týchto 8 družstiev
FO a FK len zo súťaží ObFZ: - zo VI.L m: Budkovce, Hatalov, Krásnovce, Moravany, Žbince; - zo VII.L Z m: Bánovce
n/O, Rakovec n/O, Strážske B. Zástupcovia prihlásených družstiev súhlasili s návrhom hrať v 2 štvorčlenných skupinách, v
každej jednokolovým systémom každý s každým, po 2x18´ hrubého času, s okamžitou výmenou strán po skončení
každého polčasu bez prestávky.
Turnaj sa uskutoční ako jednodňový v sobotu 21.1.2017 od 8:00 h do 13:30 h v Mestskej športovej hale
v Michalovciach (pri zimnom štadióne) a od 8:00 h do 14:45 h v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.
Zraz družstiev prvých stretnutí, 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. V oboch skupinách sa hrá jednokolovým systémom každý s každým po 2x18´
hrubého času. Družstvá umiestnené v konečných tabuľkách skupín na 4. miestach sa stretnú v súboji o celkove 7. miesto
v turnaji, družstvá umiestnené na 3. miestach v skupinách o 5. miesto (tieto 2 stretnutia sa odohrajú v Mestskej športovej
hale v Michalovciach, pri zimnom štadióne; pri nerozhodnom výsledku v nich prídu hneď po skončení stretnutia na rad po
3 kopy zo značky pokutového kopu a prípadné ďalšie až do rozhodnutia). Prvé 2 družstvá z konečných tabuliek oboch
skupín postúpia do semifinále, kde sa stretnú krížovým systémom. Porazení zo semifinále sa stretnú v súboji o 3. miesto
a víťazi o 1. miesto (tieto 4 stretnutia sa odohrajú v Športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach; pri
nerozhodnom výsledku v nich prídu hneď po skončení stretnutia na rad po 3 kopy zo značky pokutového kopu a prípadné
ďalšie až do rozhodnutia). Po skončení finálového stretnutia sa turnaj o 14:50 h aj vyhodnotí.
Dohodli sa aj zásady vyžrebovania a zástupcovia družstiev si vyžrebovali tieto žrebovacie čísla: A-skupina (ŠH
GPH Michalovce): 1. Žbince, 2. Krásnovce, 3. Bánovce n/O, 4. Budkovce; B-skupina (MŠH Michalovce): 5. Strážske B,
6. Hatalov, 7. Rakovec n/O, 8. Moravany.
Presný časový program turnaja a jeho jednotlivých stretnutí:
A-skupina (ŠH GPH Michalovce): 08:00 h: Žbince - Budkovce ; 08:39 h: Krásnovce - Bánovce n/O; 09:20 h:
Budkovce - Bánovce n/O; 09:59 h: Žbince - Krásnovce; 10:40 h: Krásnovce - Budkovce; 11:19 h: Bánovce n/O - Žbince.
B-skupina (MŠH Michalovce): 08:00 h: Strážske B - Moravany; 08:39 h: Hatalov - Rakovec n/O; 09:20 h:
Moravany - Rakovec n/O; 09:59 h: Strážske B - Hatalov; 10:40 h: Hatalov - Moravany; 11:19 h: Rakovec n/O - Strážske
B.
Skupina o umiestnenie na 5.-8. mieste (MŠH Michalovce): 12:10 h: A4 – B4, 12:49 h: A3 – B3.
Skupina o umiestnenie na 1.-4. mieste (ŠH GPH Michalovce): semifinále: 12:10 h: A1 – B2, 12:49 h: B1 – A2; o
3. miesto: 13:30 h: porazený z prvého semifinálového stretnutia - porazený z druhého semifinálového stretnutia, o 1.
miesto: 14:09 h: víťaz z prvého semifinálového stretnutia - víťaz z druhého semifinálového stretnutia.
Vyhodnotenie turnaja: 14:50 h.
Prvenstvo z predchádzajúceho 10. ročníka zo sezóny 2015/2016, v ktorom štartovalo 10 družstiev, obhajujú
futbalisti FK Žbince, ktorí sa z neho tešili prvýkrát. Predtým až 4x turnaj vyhral OŠK Vinné (v sezónach: 2006/2007 - za
účasti 5 družstiev; 2007/2008 - 8 družstiev; 2009/2010 - 10 družstiev; 2010/2011 - 10 družstiev), 2x turnaj vyhral OFK
Hatalov (v sezónach: 2011/2012 - 6 družstiev; 2014/2015 - 7 družstiev). Po raz sa jeho víťazom stali aj: ŠK Agro Palín (v
sezóne 2008/2009 - 6 družstiev); ŠK Strážske (v sezóne 2012/2013 - 8 družstiev); OŠK Bežovce (v sezóne 2013/2014 - 6
družstiev).
Pohár pre víťaza tohto turnaja venuje firma MULTI ŠPORT Michalovce. Nájomné za športové haly, náležitosti
rozhodcov a organizátorov, diplomy a ceny, uhradí ObFZ z vlastných prostriedkov a zo súť. vkladov prihlásených
družstiev FO a FK. Diplomy a ceny dostanú len prvé 3 družstvá v konečnom poradí a 3 vyhodnotení najlepší jednotlivci
turnaja (hráč, brankár, strelec).
Vstup na turnaj je pre všetkých zdarma a organizátori naň aj týmto pozývajú čo najviac priaznivcov a fanúšikov
futbalu.

