
 

  

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. ročník 
Vianočný turnaj v unifikovanom futbale 

krajín V4  
 

27th edition 
Christmas Unified Football Tournament 

V4 countries 
 
 

6.12. – 7.12. 2018 
 

sTC, PÚCHOV, Slovakia 



 

  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

 
TERMÍN:   6.12. – 7.12. 2018 
   
MIESTO KONANIA: Futbalová hala s umelou trávou STC Púchov, ul. 

Svätoplukova 1463/2, 020 01 Púchov, Slovensko 
  
PREZENTÁCIA: recepcia v ubytovacom zariadení STC Púchov, dňa 6.12. 

2018 od 11:30 do 12:00 hod. (štvrtok) 
  
NÁKLADY:  Usporiadateľ hradí náklady na ubytovanie a stravovanie 

schváleného počtu účastníkov z jednotlivých športových 
klubov.  

 Schválený počet je 9 športovcov a 2 osoby doprovod 
 
ŠTARTOVNÉ:  99,- Eur za družstvo (11 osôb). Platba na  číslo účtu najneskôr 

do 20.11.2018. Meno tímu uveďte do poznámky. 
Meno účtu: Specialne Olympiady Slovensko 
IBAN:  SK72 0200 0000 0001 16235012 
Banka: VUB Bratislava, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 
SWIFT: SUBASKBX 

 Uhradené štartovné z akéhokoľvek dôvodu po termíne 
25.11.2018 nevraciame. 

UBYTOVANIE:  Sports & Training Centre, Svätoplukova 1463/2, 020 01 
Púchov  Tel: 042/299 90 00, web: www.stcpu.sk   

alebo 

 Alexandra Šport Hotel, ul. 1.mája 899/23, 020 01 Púchov Tel: 
042/4631452, web: http://www.alexandrasporthotel.sk/sk/ 

STRAVOVANIE:  zabezpečuje organizátor, začína sa vo štvrtok 6.12. 2018 
obedom, končí v piatok 7.12. 2018 obedom 

 
ZDRAVOTNÉ  SLUŽBY: budú poskytované na športoviskách aj v ubytovacích 

priestoroch počas celého turnaja. 
 
CESTOVNÉ NÁKLADY:   účastníkov a sprievodu hradí vysielajúci športový      

klub/škola 
 
PRIHLASOVANIE:  
 
Prihlásiť sa môžu len športovci a Unifikovaní partneri s platnou registráciou v Špeciálnych 
olympiádach Slovensko. Prihlášku je nutné poslať e-mailom, zároveň s registráciou 
športovca.  
Na turnaj je nutné priniesť vyplnenú súpisku družstva v 2 kópiách, ktoré budú odovzdané na 
technickej porade pred turnajom. Technická porada sa uskutoční vo VIP-ke na 1. poschodi 
vo futbalovej hale STC. Individuálne prihlášky športovcov odovzdávate pri registrácií tímu 
na recepcii v Sports Training Centre v Púchove. 
Každý športový klub môže prihlásiť 9 športovcov(5 športovcov a 4 Unifikovaných 
Partnerov a 2 členov sprievodu.  
 



 

  

Vianočný turnaj v unifikovanom futbale je súčasťou Grassroots programu SFZ pod názvom 
Dajme spolu gól. 
Na súpiske nemôžu byť uvedení ako partneri hráči, ktorí sú z klubov s licenciou 
Futbalovej akadémie, Útvaru talentovanej mládeže alebo Čakateľ SFZ. 
V prípade, že sa športový klub rozhodne prihlásiť osoby navyše, stravu i ubytovanie pre tieto 
osoby hradí vysielajúci klub v plnej výške. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo z kapacitných dôvodov obmedziť počet prihlásených 
tímov.  
 
Prosím, dodržte termín uzávierky – 12.11. 2018, po ktorom sa už nebudete môcť tohto 
turnaja zúčastniť. Neúplná prihláška t.j. chýbajúce údaje, nebude akceptovaná.  
 
Termín uzávierky prihlášok je 12.11. 2018!!! Prihláška musí byť doručená e-mailom 
na adresu office@specialolympics.sk, najneskôr do polnoci daného dátumu. Mená 
hráčov je možné meniť do 4.12.2018 a na registráciu dodať aktuálnu súpisku.  
 
Organizátor turnaja: Špeciálne olympiády Slovensko  
 
Všetky vzniknuté otázky týkajúce sa turnaja adresujte na: office@specialolympics.sk 
 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
1. Pohlavie:  muži / ženy 
 
2. Veková kategória muži: 16 – 21 rokov (veková kategória tímu je určená vekom jeho 

najstaršieho hráča ku dňu zahájenia turnaja) 
 

3. Veková kategória ženy: 15 rokov a menej,  v deň zahájenia turnaja 
 

4. Výstroj:  Obuv-kopačky bez kovových hrotov alebo turfy, chrániče na 
predkolenia, dres s viditeľným číslom hráča. 

 
5. Ihrisko:  V súlade s pravidlami Unifikovaného futbalu 5v5, hrá sa na 2 

ihriskách, povrch umelá tráva 
 

6. Hrací čas:  2 x 15 minút a 5 minútovou prestávkou 
 
7. Pravidlá:                        hrá sa podľa pravidiel Unifikovaného futbalu 5v5 (5-a-side) 
              http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/Futbal 
PRAVIDLA.pdf 
 
8. Protesty:              možno podať písomne do 30 minút po ukončení zápasu u  
     komisie na riešenie protestov. 
9.  
10. Ceny:   Najlepšie umiestnené slovenské družstvo získa vstupenky na          
      priateľský zápas reprezentácie SR na jar 2019 (15 ks) 
 
 
 
 
 



 

  

PROGRAM TURNAJA: 
 
 
ŠTVRTOK  6.12. 2018 
 

do 11,30 Príchod ubytovaných tímov a registrácia všetkých 
družstiev na recepcii v STC 

 
12,00 - 13,00 Obed (priebežne) 
13,15 - 13,45  Technická porada všetkých vedúcich družstiev k 

turnaju 
14,00 - 14,15 Slávnostné otvorenie turnaja 
14,30 - 17,30  Zaraďovacie zápasy 
18,30 - 20,00  Večera  

 
PIATOK 7.12. 2018 
  
     6,30 -  8,00  Raňajky  

   9,00 - 11,00 Zápasy v skupinách 
11,00 - 12,00 Obed (priebežne) 
12,00 - 13,30 Finálové zápasy 

   13,45 – 14.15 Vyhodnotenie turnaja 
   15:00  Odchod tímov 
 
SOBOTA 8.12. 2018  (len v prípade potreby) 
     6,30 -  8,00  Raňajky 
     Do 10:00 Odchod 
 
V prípadný záujem o ubytovanie dňa 7.12. 2018 (v piatok) je potrebné nahlásiť na 
office@specialolympics.sk 
 
Časový harmonogram jednotlivých zápasov dostanú tréneri na technickej porade pred 
turnajom. V závislosti od jednotlivých zápasov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu 
v časovom harmonograme. 
 
Bližšie informácie k celému turnaju nájdete na stránkach:  
 
http://specialolympics.sk/category/podujatia/ 
 
a 
 
https://www.dajmespolugol.sk/projekty/Socialne-projekty-SFZ/Futbal-mladeze-s-mentalnym-
postihnutim 
 
 
 


