ŠPORTOVÝ KLUB URBÁR PORUBA POD VIHORLATOM
072 32 okr. Michalovce
Poruba pod Vihorlatom, 06.07.2022

Propozície 45. ročníka turnaja o
„PUTOVNÝ POHÁR brig. gen. J. NÁLEPKU - in memoriam“
45. ročník turnaja o „Putovný pohár brig. gen. J. Nálepku – in memoriam“, sa uskutoční dňa
24.07.2022 na futbalovom ihrisku v Porube pod Vihorlatom so začiatkom o 13.00 hod.
Orientačný časový harmonogram:
13:00 – prvý zápas
14:30 – oficiálne otvorenie turnaja
14:45 – druhý zápas
16:30 – zápas o 3 miesto
18:00 – finálový zápas
19:30 – vyhodnotenie turnaja

turnaja sa zúčastnia mužstva, ktoré potvrdili svoj štart na tomto podujatí priloženou
návratkou v pozvánke ( potvrdzujúcim mailom),

víťaz predchádzajúceho ročníka, ktorý obdržal „Putovný pohár“ má v nasledujúcom
ročníku účasť zabezpečenú. Pokiaľ z nejakých dôvodov sa nemôže zúčastniť ďalšieho ročníka
turnaja, je povinný vrátiť cenu „Putovný pohár“ v stanovenom termíne, ktorý mu určí
usporiadateľ turnaja,

mužstvo, ktoré získa „Putovný pohár“ 3x po sebe idúcich ročníkov, má právo tento
pohár získať natrvalo,

prezentácia všetkých účastníkov je o 12.30 hod.

vyžrebovanie poradia stretnutí sa uskutoční o 12.45 hod. za účasti zodpovedných zástupcov
jednotlivých mužstiev,

turnaj sa hrá vylučovacím spôsobom na jeden zápas a to: 1-3 a 2-4,

zápasy sa hrajú na 2 x 35 min. s 10 min. prestávkou. Nasledujúci zápas sa hrá okamžite
po ukončení predchádzajúceho zápasu.

po odohraní dvoch zápasov bude dlhšia prestávka na občerstvenie,

pravidlá súťaže sú podľa platných predpisov a striedanie hráčov podľa pravidiel futbalu,

pri nerozhodnom stretnutí sa kopú jedenástky 5x, potom 1x kým sa nerozhodne,

hráč, ktorý bol v predošlom zápase vylúčený, má zastavený štart v ďalšom zápase,

pred stretnutím sú mužstvá povinné vypísať Zápis o stretnutí s presným názvom klubu,
mená a priezviská hráčov a čísla dresu, meno vedúceho mužstva spolu s tel.kontaktom

oficiálne otvorenie turnaja bude po prvom zápase,

turnaj sa ukončí nástupom všetkých zúčastnených družstiev, na ktorom sa odovzdajú ceny
podľa umiestnenia. Mužstvo na 1. mieste obdrží „Putovný pohár“, ostatní účastníci budú
odmenení vecnými cenami podľa poradia,


Účasť na slávnostnom nástupe štartujúcich je povinná !

Výbor ŠK Urbár Poruba pod/Vih.

