
                                                   

  

                                               
 
 
 

 
  

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. ročník 
Vianočného turnaja v unifikovanom 

futbale 
 
 

 
 

4.12. – 5.12. 2019 
Futbalová Aréna 

sTC, PÚCHOV, Slovakia 



                                                   

  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

 
TERMÍN:   4.12. – 5.12. 2019 
   
MIESTO KONANIA: Futbalová aréna s umelou trávou STC Púchov, ul. 

Svätoplukova 1463/2, 020 01 Púchov, Slovensko 
  
PREZENTÁCIA: 4.12.2019 od 11:30 do 12:00 hod – futbalová aréna 
  
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). Platbu môžete poukázať IBA 

jednou sumou prostredníctvom bankového prevodu. Nie je 
možné platbu rozdeliť na menšie časti. 
S"peciálne	olympiády	Slovensko	Trnavská	cesta	37	
831	04	Bratislava	 

IC"O:	30811406	
DIC" :	2020993205	
VS:	122019	
IBAN: SK72 0200 0000 0001 1623 5012  

Do poznámky je potrebné uviesť, názov školy/tímu, za ktorú je 
úhrada platená 

UBYTOVANIE:  Alexandra Šport Hotel, ul. 1.mája 899/23, 020 01 Púchov  

STRAVOVANIE:  zabezpečuje organizátor, začína sa v stredu 4.12. 2018 
obedom, končí vo štvrtok 5.12. 2018 obedom  

 

ZDRAVOTNÉ  SLUŽBY: budú poskytované na športoviskách počas celého turnaja. 
 
CESTOVNÉ A POISTENIE:  účastníkov a sprievodu hradí vysielajúci športový klub 
 
PRIHLASOVANIE:  
 
Prihlášku je nutné vyplniť len v online formulári. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwDSwFAUc5tBejt7EciG12tjLWK3uvkrkqp
Q00802JsDBsOw/viewform?usp=sf_link 
 Prihlásiť sa môžu len športovci a Unifikovaní partneri s platnou registráciou v Špeciálnych 
olympiádach Slovensko. Registrovať športovca je možné aj pred turnajom podľa inštrukcií 
na našej webstránke a originál prihlášku priniesť na registráciu 4.12.2019. 
  



                                                   

  

Na turnaj je nutné priniesť vyplnenú súpisku družstva v 2 kópiách, ktoré budú zaslané pred 
turnajom. 
 
Každý športový klub môže prihlásiť 9 športovcov (5 športovcov a 4 unifikovaných Partnerov 
a 2 členov sprievodu. Každé družstvo MUSÍ mať v družstve partnera. 
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.  
 
Predregistrácia na turnaj je otvorená do 05.11.2019. 
 
Následne do 20.11.2019 obdržíte registračné formuláre. Deadline na zaslanie 
registračných formulárov je 25.11.2019. 
 
Všetky vzniknuté otázky týkajúce sa turnaja adresujte na: office@specialolympics.sk 
 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
1. Pohlavie:  muži / ženy 
 
2. Veková kategória muži: 8-15, 16 – 21, 22 + rokov (veková kategória tímu je určená 

vekom jeho najstaršieho hráča ku dňu zahájenia turnaja) 
 
3. Výstroj:  Obuv-kopačky bez kovových hrotov alebo turfy, chrániče na 

predkolenia, dres s viditeľným číslom hráča. 
 

4. Ihrisko:  V súlade s pravidlami Unifikovaného futbalu 5v5, hrá sa na 2 
ihriskách, povrch umelá tráva 

 
5. Hrací čas:  Hrací čas je  2 x 8 minút s 2 minútovou polčasovou prestávkou. 

Prestávka medzi zápasmi je 2 minúty. 
  

6. Pravidlá:                        hrá sa podľa pravidiel Unifikovaného futbalu 5v5 (5-a-side) 
              http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/Futbal  
 
7. Protesty:              možno podať písomne do 30 minút po ukončení zápasu u  
     komisie na riešenie protestov. 
8. Ceny:   Najlepšie umiestnené slovenské družstvo získa vstupenky na          
      priateľský zápas reprezentácie SR na jar 2020 (15 ks) 



                                                   

  

 
 
 
 
PROGRAM TURNAJA: 
 
 
STREDA  4.12. 2019 
 

do 11,00 Príchod ubytovaných tímov a registrácia všetkých 
družstiev 

11,30 - 13,00 Obed (priebežne) 
12,45 - 13,00  Technická porada všetkých vedúcich družstiev k 

turnaju 
13,00 - 13,15 Otvorenie turnaja 
13,20 - 18,40  Zaraďovacie zápasy 
18:45                Pesun na hotel 
19,00 - 20,00  Večera  

 
ŠTVRTOK 5.12. 2019 
  
     6,30 -  7,45  Raňajky 

  7:45  Presun na halu  
   8,30 - 11,00 Zápasy v skupinách 

11,00 - 12,00 Obed (priebežne) 
12,00 - 13,20 Finálové zápasy 

   13,25 – 13.45 Vyhodnotenie turnaja 
   14:15  Odchod tímov 
*organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu 
 
 
Časový harmonogram jednotlivých zápasov dostanú tréneri na technickej porade pred 
turnajom. Organizátor si podľa pravidiel SOI si vyhradzuje právo na vstupovanie, 
zasahovanie a upravovanie určitých pravidiel počas turnaja v prípadoch, keď je to potrebné. 
(podľa vývoja zápasu a skóre ako napr. počet hráčov – partnerov na HP, prílišná 
dominantnosť, atd.) 
V závislosti od jednotlivých zápasov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu v časovom 
harmonograme. 
 
 
 


