Oblastný futbalový zväz Michalovce, Komisia mládeže ObFZ, Ul. P.O. Hviezdoslava 7, 071 01 M i c h a l o v c e
Titl.
Všetkým FO a FK
územne patriacim pod ObFZ Michalovce

Michalovce 15.11.2017

Vianočný turnaj ObFZ Michalovce žiakov v halovom futbale
Tento turnaj organizuje ObFZ Michalovce od roku 1985. Pri jeho zrode sa uvažovalo, aby to bol turnaj, ktorý by
spríjemnil vianočné prázdniny aj najmenším futbalistom. Turnaj sa organizoval každoročne dňa 27. decembra.
Spočiatku to bol turnaj v kategórii žiakov, no neskôr sa z neho stal turnaj v kategórii mladších žiakov. Taký bol ešte aj v
roku 2000. Vzhľadom k tomu, že v rámci ObFZ bolo družstiev mladších žiakov málo a v súťažiach ObFZ Michalovce i
vyšších každoročne štartovalo v priemere 5-8 družstiev ml. žiakov patriacich pod ObFZ Michalovce, ObFZ rozhodol od
roku 2000 o niektorých zmenách v organizácii turnaja oproti predchádzajúcim rokom. Od roku 2001 to už nebol turnaj
ml. žiakov, ale turnaj žiakov, pričom veková hranica žiakov pre tento turnaj sa posunula o rok do kategórie st. žiakov,
aby sa tak umožnilo na turnaj prihlásiť väčšiemu počtu družstiev žiakov FO a FK. Od sezóny 2015/2016 sa veková
hranica žiakov pre štart na tomto turnaji posunula o ďalší rok, takže v turnaji môžu štartovať družstvá žiakov zložené
z hráčov ako v majstrovských súťažiach. Z každého FO a FK sa turnaja môže každoročne zúčastniť len jedno družstvo.
ObFZ pre každé štartujúce družstvo, okrem dovtedy zabezpečovaného a z prostriedkov ObFZ hradeného občerstvenia,
hradí aj cestovné pre stanovený počet osôb vo výške cestovného verejným hromadným dopravným prostriedkom. Vstup
na turnaj je zdarma!
Predbežný rozpis 33.r. „Vianočného turnaja ObFZ MI žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018
1. Organizátor: Oblastný futbalový zväz Michalovce, Ul. P. O. Hviezdoslava 7, 071 01 Michalovce.
2. Technické zabezpečenie: Komisia mládeže ObFZ Michalovce.
3. Dátum konania: Streda 27. decembra 2017. 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. Hrať sa plánuje od 8:00 h do 15:30 h.
4. Miesto konania: Športová hala Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce.
5. Hrací čas stretnutia: Návrh: 2 x (8-12)´ hrubého času len s výmenou strán v polčasovej prestávke.
6. Veková kategória: Žiaci nar. 1.1.2003 a mladší.
7. Účastníci: Prihlásené družstvá žiakov FO a FK územne patriacich pod ObFZ Michalovce z okresov Michalovce a
Sobrance, ktoré sú v tejto sezóne zapojené do dlhodobých súťaží ObFZ Michalovce, VsFZ alebo SFZ (MFK Zemplín
Michalovce môže prihlásiť len družstvo žiakov U13 alebo mladšie, MFK Veľké Kapušany môže prihlásiť len družstvo
U14 alebo mladšie), prípadne aj z iných ObFZ (o prípadnej výnimke rozhodne organizátor). Klub zo súťaží ObFZ
Michalovce môže do turnaja prihlásiť svoje družstvo žiakov aj v prípade, ak v tejto sezóne nemá svoje družstvo žiakov
zaradené v súťažiach FZ, resp. môže prihlásiť aj družstvo žiakov zložené z hráčov susedných FO a FK (hráči musia mať
platné RP v týchto FO - FK).
8. Podmienky účasti: Každé družstvo, ktoré má záujem o štart v tomto turnaji, je povinné:
- do 6.12.2017 do 15:00 h doručiť na ObFZ vyplnenú záväznú prihlášku do turnaja, kedy je ich uzávierka
- zostaviť káder s min. 8 a max. 12 hráčmi (na ihrisku 4 + 1) a 1 vedúcim
- dostaviť sa na turnaj v deň jeho konania na stanovené miesto o 7:30 h
- predložiť k turnaju na stanovenom tlačive menný zoznam najviac 12 hráčov + 1 vedúci družstva, potvrdený
vysielajúcou organizáciou (číslo dresu, meno a priezvisko, dátum narodenia, podpis) spolu s RP
- predložiť počas turnaja na vopred zaslanom tlačive hromadné vyúčtovanie cestovného podľa pokynov
- mať jednotný výstroj s očíslovanými dresmi a halovú obuv (nesmie mať čiernu a modrú podrážku); odporúča sa
mať rozlišovačky odlišnej farby od farby dresov.
9. Záväzná prihláška do turnaja: Jej tlačivo bude v mesiaci november umiestnené na webovej stránke ObFZ, v jej
aktuálnom menu uprostred, dov časti pod názvom 33. ročník „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“.
10. Vyžrebovanie: Uskutoční ho KM po uzávierke prihlášok na svojom zasadnutí v stredu 6.12.2017 o 15:00 h,
ktorého sa môžu zúčastniť aj zástupcovia do turnaja prihlásených družstiev žiakov FO a FK. Potvrdenie štartu na
uvedenom turnaji bude prihlásenému družstvu oznámené jeho vedúcemu na vyžrebovaní, v prípade jeho neúčasti na
ňom, v ÚS. Po vyžrebovaní turnaja budú ďalšie podklady k turnaju (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) pre
vedúcich prihlásených družstiev zverejnené na webovej stránke ObFZ.
11. Hospodárske zabezpečenie: Celý turnaj sa zabezpečuje z prostriedkov ObFZ Michalovce, ktorý hradí: cestovné
a občerstvenie pre stanovený počet osôb všetkých štartujúcich družstiev FO a FK, ako aj pre organizátorov a R;
náležitosti R a organizátorov; diplomy a ceny; nájomné za športovú halu.
12. Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel a súťažného poriadku tohto turnaja a po vyžrebovaní upraveného
rozpisu tohto turnaja.
13. Hrací systém: Určí sa podľa počtu záväzne prihlásených družstiev. Hrať sa odporúča: pri počte prihlásených
družstiev 3-7 v 1 skupine jednokolovo systémom každý s každým; pri počte 8 a viac družstiev v 2 skupinách
jednokolovo systémom každý s každým v 1 športovej hale, a ďalej podľa kľúča stanoveného organizátorom.
14. Rozhodcovia: Na turnaj 4-6 rozhodcov podľa požiadavky KM ObFZ obsadí KR ObFZ Michalovce.

15. Hodnotenie: Každá výhra v stretnutí turnaja sa hodnotí 3 b., remíza 1 b., prehra 0 b. O konečnom poradí v
každej 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 PK systémom ako v pohárových stretnutiach.
16. Ceny a diplomy: Dostanú ich prvé 3 družstvá z konečnej tabuľky turnaja a 3 vyhodnotení najlepší jednotlivci
turnaja (hráč, brankár, strelec). Zabezpečí ich KM ObFZ.
17. 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
25. 2009/2010

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

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

roč.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

sezóna
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

počet účastníkov
11 - dobrovoľne
5 - dobrovoľne
5 - dobrovoľne
5 - dobrovoľne
6 - dobrovoľne
5 - dobrovoľne
6 - dobrovoľne

víťaz
MFK Sobrance
MFK Zemplín Michalovce 6r
MFK Zemplín Michalovce 6r
MFK Veľké Kapušany
OFK Lastomír
MFK Zemplín Michalovce U13
TJ FK Družst. Trhovište.

18. Záverečné ustanovenie: Tento predbežný rozpis tohto turnaja, spolu aj s tlačivom záväznej prihlášky, KM
ObFZ prerokovala a schválila na svojom zasadnutí dňa 4.7.2017. Je záväzný pre všetky do turnaja prihlásené družstvá
žiakov FO a FK, obsadených R a organizátorov. Prípravu tohto turnaja KM ObFZ prerokuje po uzavretí záväzných
prihlášok do turnaja na svojom zasadnutí dňa 6.12.2017, kde rozhodne o termíne jeho konania, o hracom systéme, ako
aj o jeho upresnenom rozpise tohto turnaja.
Rudolf F e ň u š ,
predseda KM ObFZ Michalovce
Prílohy:
- tlačivo „Záväzná prihláška“ do 33. ročníka „Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale“ pre sezónu
2017/2018

Vybavuje:
Ing. Jaroslav B e n d z á k
sekretár ObFZ Michalovce

