Východoslovenský futbalový zväz
042 96 K o š i c e, ul. Alejová 2

SÚŤAŽNÝ PORIADOK HALOVÉHO FUTBALU
ROZHODCOV A DELEGÁTOV VsFZ
1.

Halový turnaj rozhodcov a delegátov je riadený VsFZ a hrá sa podľa stanovených kritérií
a ustanovení pre halový futbal.

2.

Halový turnaj rozhodcov a delegátov riadi VsFZ a jeho odborné komisie v spolupráci
s organizátorom turnaja.

3.

Rozpis a nasadenie mužstiev do jednotlivých skupín halového turnaja žrebuje a nasadzuje
organizátor turnaja. Organizátor vhodnou formou ( e- mail, telefón alebo písomne ) upovedomí jednotlivé
ObFZ o výsledkoch žrebovania. Žrebovanie je potrebné vykonať najmenej 7 dní pred termínom turnaja.
Družstva, ktoré obsadili prvé tri miesta z minuloročného turnaja a družstvo usporiadateľa turnaja sú
nasadení do skupín podľa vyžrebovania. Ostatné družstva sa postupne žrebujú do jednotlivých
skupín. Na turnaji budú družstvá rozdelené do 2 skupín po 5 družstiev.

4.

Halový futbalový turnaj rozhodcov a delegátov sa riadi všetkými futbalovými normami.

5.

Usporiadateľ halového turnaja rozhodcov a delegátov včas oznámi riadiacemu orgánu a účastníkom turnaja termín a miesto konania turnaja.

6.

Pri usporiadaní tohto turnaja sa primerane použije SP.

7.

Za usporiadanie halového turnaja a jeho organizáciu je zodpovedný organizátor turnaja
príslušný ObFZ v spolupráci s VsFZ, ktorý je garantom tohto halového turnaja.

8.

Úpravy a podmienky v halovom turnaji môže vykonávať iba riadiaci zväz a organizátor turnaja.

9.

Riadiaci orgán a organizátor turnaja má právo vylúčiť z turnaja mužstvo, ktoré závažne, alebo
sústavne porušuje futbalové normy uvedené v čl. 5 SP.

10. Organizátor turnaja je povinný vykonať opatrenia na zabezpečenie hladkého priebeh turnaja.
11. Organizátor stanovuje program turnaja a je oprávnený uskutočniť opatrenia, aby turnaj bol
odohratý v súlade so súťažným poriadkom halového turnaja a futbalovými normami.
12. Všetky stretnutia v skupinách sa hrajú každý s každým.
13. Druhí v skupinách A a B odohrajú stretnutie o 3. a 4. miesto
14. Víťazi skupín A a B odohrajú finále halového turnaja.
15. Veková hranica štartujúcich hráčov v turnaji je po dosiahnutí 18 rokov.
16. Za družstvo štartujúce v halovom turnaji môže nastúpiť hráč, ktorý je kmeňovým rozhodcom,
alebo delegátom príslušného ObFZ.
17. Za družstvo môže nastúpiť hráč ktorý je registrovaný ako hráč aj ako rozhodca
no v jesennej časti súťaže ročníka v ktorom sa turnaj uskutočni nenastúpil v majstrovskom
stretnutí v žiadnej súťaži ako hráč niektorého futbalového klubu. Za družstvo môže nastúpiť
rozhodca, ktorý bol v systéme ISSF zaregistrovaný do pätnásteho augusta ( 15.08. ) roku v
ktorom sa turnaj uskutočňuje. Rozhodca zaregistrovaný po tomto termíne sa nemôže zúčastniť
halového turnaja. Ďalej nemôže nastúpiť oddielový funkcionár, resp. sponzor turnaja.
Je to výlučne turnaj rozhodcov a delegátov.

18. Za zdravotný stav hráčov zúčastnených na halovom turnaji zodpovedajú s plnou zodpovednosťou
jednotlivé futbalové zväzy, ktoré nominovali jednotlivých hráčov na halový turnaj.
19. Súpisky vyplnia jednotlivé ObFZ podľa predtlače, ktoré im budú zaslané emailom 20 dní pred
turnajom a tie povinne obratom najneskôr do siedmich (7) dní pred turnajom zašlú organizátorovi
turnaja.
20. ObFZ zašlú súpisku hráčov organizátorovi v celkovom počte 12 hráčov a 5 náhradníkov.
Nominovaní náhradníci môžu nastúpiť za družstvo len v tom prípade, že pôvodne nominovaný
hráč družstva na súpiske, nemôže z akýchkoľvek dôvodov sa zúčastniť halového turnaja.
21. Počet hráčov za jedno družstvo v súťaži halového turnaja je 12 z toho jeden brankár.
22. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť pre jednotlivé mužstvá šatňu s teplou vodou, minerálku,
desiatu a kompletný obed v počte 13 osôb ( 12 hráčov + 1 vedúci mužstva).
23. Organizátor halového turnaja je povinný zabezpečiť bezpečnosť hráčov, ako aj funkcionárov
a pozvaných hostí. Zároveň zodpovedá za poriadok a bezpečnosť divákov zúčastnených na
turnaji.
24. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť odbornú zdravotnú službu pre obe športové haly, resp. rýchlu
zdravotnú službu na telefón. Spôsob, ako bude zdravotná služba fungovať oboznámi vedúcich
zúčastnených mužstiev. Za fungovanie zdravotnej služby v plnej miere zodpovedá organizátor
turnaja.
25. Vedúci jednotlivých mužstiev zodpovedajú za zverený majetok počas turnaja ( myslí sa tým
vybavenie šatní, sociálnych zariadení a pod. ).
26. Pred stretnutím má každé mužstvo možnosť konfrontácie štartu hráčov súpera. Organizátor je
povinný pred turnajom na viditeľnom mieste vyvesiť súpisku hráčov jednotlivých družstiev pre
porovnanie štartujúcich hráčov so systémom ISSF.
27. Čakacia lehota v halovom turnaji neplatí.
28. Ak sa stretnutie z akýchkoľvek dôvodov nedohrá, o výsledku rozhodne ŠTK halového turnaja.
29.

Po stretnutí má možnosť každé mužstvo do pätnástich (15) minút podať námietku proti výsledku,
štartu hráča a iných okolností, no nie voči výkonu rozhodcu. Manipulačný poplatok je vo výške
20,- €. Bez tohto poplatku námietka nebude prijatá. O výsledku stretnutia rozhodne s konečnou
platnosnosťou ŠTK, ktorú na turnaj menuje organizátor turnaja. Jej rozhodnutie je nemenné a proti
jej rozhodnutiu nie je možne sa odvolať. V prípade kladného vybavenia sťažnosti sa celý vklad
vracia tomu, kto námietku podal. V prípade zamietnutia námietky, vklad prepadá v prospech
usporiadateľa turnaja.

30. R riadia stretnutia podľa daných pravidiel futbalu, vrátane zmien, ktoré sú uvedené v tomto
ustanovení.
31. Povinnosti delegáta (osoba poverená organizátorom turnaja) na stretnutí budú vyplývať so
zabezpečením vyplnenia „ Zápisu o stretnutí“, ako aj evidencia strelcov gólov, napomínaných
a vylúčených hráčov. Ďalej, v prípade námietok zaujať správne stanovisko a predložiť v
písomnej forme resp. ústnej správu pre odborné komisie ŠTK, resp. DK.
32. Kapitáni a vedúci mužstiev svojim podpisom pred stretnutím a po stretnutí potvrdia správnosť
údajov v „Zápise o stretnutí“. Obaja sú povinní dostaviť sa ihneď po stretnutí k stolíku
delegáta. Zároveň vedúci oboch mužstiev nahlásia delegátovi stretnutia najlepšieho hráča
súpera z dôvodu vyhlásenej súťaže o najlepšieho hráča turnaja. Hráč, ktorý obdrží najviac
hlasov, bude vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.
33. Ak dôjde k prerušeniu stretnutia z technických príčin, organizátor halového turnaja je povinný
vykonať v čo najkratšom čase všetky opatrenia, aby sa v stretnutí pokračovalo.
34. R má pravo predčasne ukončiť stretnutie na základe futbalových noriem.

 Organizácia halového turnaja rozhodcov a delegátov sa riadi platným týmto SP
a ostatnými futbalovými ustanoveniami.
 Víťaz turnaja je povinný 21 dní pred každým ďalším ročníkom vrátiť
„Putovný pohár“ organizátorovi turnaja t.j. VsFZ v Košiciach, resp. ObFZ ,
na ktorého území sa ďalší turnaj R a D uskutoční.

-------------------------------------------------Ing. Štefan Olšavský
predseda ŠTK - VsFZ

--------------------------------------------------Ing. Richard Havrilla
predseda VV – VsFZ

