
VII.ročník turnaja v  minifutbale

Memoriál plk.Ivana o  Putovný pohár
Veliteľa pozemných síl 

P R O  P O  Z  Í C I  E    

A. Všeobecné ustanovenia  

Organizátori :

UN Veteran Slovakia o.z.

Spoluorganizátori :

Vojenský útvar – VÚ Sereď

Systém turnaja :

Turnajovým spôsobom, v jednej alebo dvoch skupinách podľa počtu prihlásených
družstiev. 

Termín turnaja :      14.september 2019   (sobota) od  08,45 hod.

Miesta turnaja : futbalové ihrisko ŠKF Sereď, mestský futbalový štadión

                                    GPS súradnice N 48°17´28.8730065´´  E 17º44
´37.5580339´´

                                    Adresa: Športová 2809/8, 926 01 Sereď

Prezentácia :            14.9.2019 do 08,45 hod, ihrisko ŠKF Sereď,



Otvorenie turnaja : 14.9.2019 o 9:00hod.

Začatie súťaže : 14.9.2019 o  09,15 hod.

Riaditeľ turnaja : Prezident UN-Veteran Slovakia

Súťažná a odvolacia komisia : Riaditeľ súťaže, rozhodcovia, 1 člen riadiaceho
výboru organizátora.

Ceny : Družstvá na 1. - 3. mieste, najlepší brankár a najlepší
strelec,  získavajú diplom a cenu podľa možností organizátorov.

B. Technické ustanovenia  

Hrací systém : 

Družstvá  budú  rozdelené  do  dvoch  skupín  (na  základe  losovania),  kde  hrajú
každý  s každým,  víťazi  skupín  hrajú  o prvé  miesto  (fnále)  a druhé  družstvá
o tretie miesto. V prípade, že počet prihlásených družstiev bude menej ako päť,
družstvá hrajú každý s každým a poradie družstiev bude určené podľa výsledkov.

Hodnotiace kritéria :

O konečnom poradí  v skupine rozhoduje :

– 1. vyšší počet získaných bodov

– 2. vzájomný zápas

– 3. rozdiel v skóre

– 4. vyšší počet strelených gólov

– 5. žreb



– zápasy  o  1.  -  4.  miesto  sa  hrajú  na  víťazstvo,  v prípade  nerozhodného
výsledku rozhodujú 4 pokutové kopy  plus x do víťazného, tak že postupne
kopú všetci hráči z každého družstva, každý iba raz. 

Hracie pravidlá turnaja :

Vychádza sa z upravených pravidiel (v primeranej miere) pre malý futbal, čiže
variantu  futbalu,  ktorá  sa  hrá  na  zmenšenom  ihrisku   -   podľa  pravidiel
slovenského zväzu malého futbalu (SZMF).  

Hrací čas :

Hrací čas je určený : 

– Skupiny  (x družstvá)     –  2 x  10 min.

– Finále a o tretie miesto   –  2 x 15 min.

Hracie lopty :

Poskytuje  UNVS.  Doporučujeme  družstvám  priniesť  si  vlastnú  loptu  na
rozcvičenie, hracie lopty im nebudú, mimo zápasov, poskytnuté.

Počet hráčov :

Hrá 5+ 1, do zápasu môže nastúpiť max. 10 hráčov. Každé družstvo môže mať
max 1 registrovaného , aktívneho hráča. 

Striedanie : 

Hokejovým spôsobom, aj v priebehu hry, pri dodržaní  max. počtu  5 + 1.

Výstroj hráčov :

Môže sa hrať v ľubovoľnej športovej obuvi nemôžu sa však používať kopačky
s vymeniteľnými kolíkmi.

Družstvá si  prinesú športovú výstroj  (dres,  trenírky,  štulpne),  hráči  môžu hrať
s chráničmi.



Poznámka  organizátorov   účastníkom  turnaja :

Všetkých priamych i nepriamych účastníkov turnaja žiadame o trpezlivosť a fér
play správanie v priebehu turnaja  a ak by sa vyskytli určité nedostatky, prípadne
vznikli nedorozumenia, odvolacia komisia je pripravená ich riešiť. 

Nie je podstatné zvíťaziť ale zúčastniť sa !

Ďakujeme Vám a prajeme prežitie príjemných chvíľ  a veľa pekných športových
zážitkov v priebehu turnaja. 

Organizátori a spoluorganizátori turnaja

Ing. Štefan JANGL, PHD.

prezident

UN Veteran Slovakia o.z.

Veliteľ žpr

pplk.Ing. Jozef Kasl



PRIHLÁŠKA - ZOZNAM ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE 

Názov družstva 

Kontakt: (telefón, e-mail)

Názov súťaže Memoriál plukovníka Ivana o Putovný pohár Veliteľa PS 

Termín a miesto 14.9.2019,  ŠKF Sereď 

P.č. Meno účastníka
Rok

narodenia Pozn.

Kapitán

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


	A. Všeobecné ustanovenia

