Inštrukcie pre účastníkov turnaja ADIDAS 4 SPORT CUP
(Prešov, 1.– 4.2.2018)
Štvrtok 1. február 2018
registrácia tímov: BOWLING PRI TRATI, ul. Jazdecká 1/A. GPS: 49.0126838, 21.23104549999937,
od 10.00 - 20.00 hod., vyplatenie turnajových poplatkov:
- štartovné
130,- € / 1 tím;
230,- € / 2 tímy;
300,- € / 3 tímy;
360,- € / 4 tímy;
- ubytovanie а plná penzia v študentskom internáte je 66€ /osoba/ pobyt
Prosíme tímy, aby platili v eurách! Nie je možnosť platiť platobnou kartou.

- ubytovanie možné po 14.00 hod., večera do 21.00 hod.;
 pri registrácii tímy predložia VYPLNENÉ DOKUMENTY (elektronicky alebo pal.písmom):
- Súpiska hráčov /2 ks/ s menom a priezviskom, dátumom narodenia, číslom registračného preukazu /zahraničné
tímy – cestovné pasy/, prideleným číslom hráča
- Čestné prehlásenie o zdravotnom stave a dokumentoch hráčov /1 ks/
- formulár Hlásenie pobytu /1 ks/ – tímy, ktoré budú ubytované na internáte;
Futbalový klub, ktorý má dva tímy v jednej vekovej kategórii, odovzdá pri registrácii so súpiskou prefotené
registračné preukazy hráčov alebo cestovné pasy hráčov (strana s fotkou).
 pri registrácii možnosť objednať balíčky pre účastníkov na spiatočnú cestu domov. Balíček obsahuje šunkovú
bagetu, džús, perník a ovocie. Cena je 2,50 € / ks.
 zápasy v základných skupinách, od 16.00 do 20.00 hod.
Piatok 2. február 2018
 zaregistrované tímy hrajú podľa rozlosovania, ostatné tímy bez ubytovania sa prídu zaregistrovať najneskôr 30
minút pred začiatkom prvého zápasu v

CALL CENTRE – Športová hala Hotelovej

akadémie, Okružná 3054/18

 zápasy v základných skupinách od 8.00 do 20.00 hod.;
 o 16.00 hod. - slávnostné otvorenie turnaja v Športovej hale Hotelovej akadémie na ktorom sa zúčastnia všetky
tímy.
 o 21.00 hod. - Priateľské posedenie v Bowlingu pri trati, Jazdecká ul.1/A, Prešov pre trénerov a vedúcich tímov za každý tím sú pozvané 2 osoby;
Tréner je povinný zabezpečiť dozor pre deti dospelou osobou počas jeho neprítomnosti na internáte !!!
Sobota 3. február 2018
 zápasy v základných skupinách, od 8.00 do 20.00 hod.
Nedeľa 4. február 2018
 izby na internáte je nutné uvoľniť do 8.00 hod.!!! Batožinu je možné nechať v miestnosti na to
určenej v internáte.
 play-off zápasy, štvrťfinálové a finálové zápasy vo všetkých kategóriách od 8.00 do 16.00 hod.
 slávnostné vyhlásenie výsledkov a ukončenie turnaja – Športovej hale HA cca o 16.00 hod. /všetky kategórie/.
Vecné ceny:
Na turnaji ADIDAS 4 SPORT CUP 2018 budú odmenené v každej kategórii prvé tri najlepšie tímy nasledovne:
- putovný pohár pre víťaza turnaja (okrem U12,U13). Pohár sa stáva vlastníctvom víťaza na jeden rok
- víťazné poháre za prvé, druhé, tretie miesto v každej kategórii turnaja
- diplomy a zlaté, strieborné a bronzové medaily v každej kategórii turnaja
- vecné ceny pre každého hráča tímu na prvom, druhom a treťom mieste v každej kategórii turnaja
- najlepší brankár, hráč a strelec v každej kategórii turnaja
- „Certifikát účasti“ pre každý tím.

Pravidlá:
Hrá sa podľa pravidiel futbalu, pravidiel halového futbalu a tohto rozpisu. Na hracej ploche s rozmermi 20x40m sú 5
hráči a brankár /5 + 1/, kat.U13 /4+1/. Striedanie hráčov je ľubovoľné, aj v neprerušovanej hre. Bránkoviskom je
hádzanárske bránkovisko. Brankár môže loptu chytať do rúk iba v bránkovisku a loptu rozohráva do 5 sekúnd. Kop od
brány sa vykonáva z bránkového územia nohou, lopta musí byť v kľude a súperovi hráči musia byť mimo bránkového
územia. Hráč aj brankár môžu vykonať tento kop len na vlastnú polovicu ihriska a podlieha limitu 5 sekúnd. Pri
nedodržaní limitu získa loptu súper, ktorý zahráva kop z rohu. Ak brankár získa loptu do rúk počas hry, môže loptu
rozohrať: a) rukou; b) priamo výkopom z rúk; c) po odraze lopty od zeme, ale len na vlastnú polovicu ihriska to

znamená, že sa lopta musí dotknúť niektorého hráča alebo palubovky pred poliacou čiarou. V opačnom prípade
zahráva súper nepriamy voľný kop (NVK) z polovice ihriska. Ak brankár položí loptu z rúk na zem a lopta je
v neustálom kontakte s palubovkou, je automaticky v hre a súper môže dosiahnuť gól /brankár nemôže takúto loptu
zobrať späť do rúk – inak je NVK. V prípade, že brankár položí loptu na zem, môže priamo dosiahnuť gól do
súperovej brány.
Roh sa kope, ak lopta ide za bránkovú čiaru po dotyku brániaceho hráča ako aj brankára.
O „malej domov„ platia tie isté pravidlá, ako pre futbal na ihrisku vonku. Ak hráč úmyselne prihrá nohou loptu
svojmu brankárovi, ten ju môže spracovať alebo odkopnúť iba nohou, telom, hlavou, ale nesmie sa jej dotknúť rukami.
Porušenie tohto pravidla má za následok NVK.
Ak sa lopta dotkne stropu zahráva NVK tím, ktorý nehral loptou ako posledný. Nie je dovolené odoberať loptu
súperovi sklzom, tzv. „šmýkačka“- NVK.
Pravidlo 5 sekúnd:
Pre podporenie plynulosti hry bude uplatňované a v prípade nedodržania tohto limitu pri rozohrávaniach lopty získava
loptu súper na mieste priestupku /aj v prípade striedania/. Pri realizácii voľných kopov musia byť všetci hráči súpera
vzdialení 5 m od lopty.
Rozohrávanie lopty po opustení hracej plochy /vrátane mantinelov/:
Vykonávajú sa autové kopy - priamo dosiahnutý gól neplatí.
Rozohrávanie lopty po dosiahnutí gólu:
Priamo z výkopu (bez dotyku spoluhráča) gól neplatí.
Štart hráčov:
Hráči štartujú na registračný preukaz alebo platný cestovný pas. V prípade konfrontácie hráči predložia vyššie uvedené
doklady. Vek hráčov nesmie presiahnuť určenú hranicu v každej kategórii. Hráč môže štartovať len za jeden tím a len
v jednej vekovej kategórii. Každý tím musí mať svojho trénera alebo vedúceho tímu. Pri nesplnení tejto
podmienky, organizátor nebude upravovať časový rozpis zápasov.
Výnimka:
Povolený štart max. 2 dievčat (aj starších o rok) v chlapčenskom tíme.
Súpisky:
Pred zahájením turnaja vedúci tímu odovzdá ŠTK turnaja súpisku hráčov, ktorí za tím nastúpia hrať, s uvedením čísla
dresu, v ktorom bude hráč hrať. Na súpiske klub potvrdí, že nastupujúci hráči sú zdraví, majú platnú lekársku
prehliadku. Počas alebo po stretnutí vedúci tímu odovzdá písomne, alebo ústne nahlási riadiacemu turnaja strelcov
gólov v zápase.
Konfrontácia:
Zápis o stretnutí sa vypisuje min.15 minút pred začiatkom zápasu, v tomto časovom priestore je možné previesť
konfrontáciu, pokiaľ o to jeden z tímov požiada. Protesty voči štartu hráčov sa podávajú do 5 minút po ukončení
zápasu a po zaplatení protestného vkladu vo výške 20,- € pri zapisovacom stolíku. Ak bude oprávnená
konfrontácia, protestný vklad sa v plnej výške vráti podávateľovi konfrontácie.
ŠTK má právo pri registrácii tímu previesť komplexnú konfrontáciu!
Hrací čas:
Hrá sa 25 minút bez polčasovej prestávky – hrubý čas.
Výstroj:
Jednotné dresy, halová obuv, chrániče holenných kostí. Do priestorov ihriska môžu ísť s hráčmi len tréner a vedúci
tímov v halovej obuvi.
Systém hry:
Tímy budú rozdelené do skupín. V rámci skupiny sa hrá systémom každý s každým /jednokolovo/ podľa rozlosovania,
ktorého čas je bezpodmienečne nutné dodržiavať! Podľa počtu tímov a skupín v jednotlivých kategóriách budú
nasledovať zápasy „play-off“ až do finále.
Víťazstvo v stretnutí sa hodnotí 3 bodmi, remíza 1 bodom a prehra 0 bodmi.
O poradí v skupine rozhoduje:
c) rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí,
a) celkový počet získaných bodov,
d) rozdiel gólov zo všetkých stretnutí,
b) vzájomné stretnutia,
e) vyšší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí.
Pre určenie najlepšieho tímu z druhého, tretieho a štvrtého miesta z viacerých základných skupín platia pravidlá podľa
nasledujúceho príkladu. Potrebujeme určiť najlepší tím z tretieho miesta z 2 a viacerých skupín, ktorý postúpi do
play-off (štvrťfinále, osemfinále)
1. o poradí rozhoduje získaný počet bodov tímu v jeho základnej skupine v zápasoch s tímami na 1. a 2. mieste.
2. rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí s tímami v jeho základnej skupine umiestnenými na 1. a 2. mieste.
3. vyšší počet strelených gólov zo stretnutí s tímami na 1. a 2. mieste.
4. umiestnenie v základnej skupine je nemenné a platné.

Nadstavba:
V kategóriách, v ktorých budú dve a viac skupín, sa ďalej hrá systémom „play-off“ až do finále. V nadstavbe pri
nerozhodnom výsledku (play-off zápasoch) budú nasledovať 3 x 7m kopy. Ak sa nerozhodne, každý tím bude
realizovať 1 x 7m kop až do rozhodnutia.
Ten istý hráč môže opakovane realizovať kop až po vystriedaní všetkých hráčov tímu z daného zápasu (vrátane
brankára).
Tresty hráčov:
Udelenie žltej /ŽK/ a červenej /ČK/ karty:
ŽK – vylúčenie hráča na 2 minúty
ČK – vylúčenie hráča na 5 minút a zároveň do konca zápasu /po 5 minútach hrá tím v plnom počte/. Hráč môže v
ďalšom stretnutí nastúpiť, pokiaľ riaditeľ turnaja nestanoví inak.
Poistenie:
Zúčastnené tímy sú povinné zabezpečiť poistenie pre každého oficiálneho účastníka počas celého pobytu na turnaji.
Upozorňujeme účastníkov zo štátov EU, že v prípade potreby zdravotného ošetrenia, je nevyhnutné byť držiteľom
Eurokarty, na základe ktorej bude ošetrenie vykonané bezplatne.
V opačnom prípade si účastník hradí všetky náklady sám. Všetci účastníci, ktorí nie sú členmi EU si všetky náklady
spojené s prípadným zdravotným ošetrením hradia v plnej výške.
Vedúci tímu musí mať k dispozícii karty poistencov hráčov alebo poistku s menným zoznamom poistených osôb
na každom zápase počas celého turnaja /sú potrebné v prípade vážnejšieho zranenia/.
Športovo-technické ustanovenia:
 pripomienky a otázky týkajúce sa turnaja budú prijímané v CALL CENTRE v Športovej hale Prešovskej
Univerzity a budú priebežne prejednané v priebehu dňa,
 hrá sa s loptami značky ADIDAS č.4,
 pokiaľ je to možné, tak si prineste 2 sady dresov rôznych farieb. V prípade, že tímy vo svojom zápase budú mať
rovnakú farbu dresov, tak sa použijú rozlišovačky. Rozlišovačky bude mať ten tím, ktorý je vo vyžrebovaní
uvedený na druhom mieste,
 tím, ktorý do 5 minút nenastúpi na zápas podľa časového rozpisu, tento zápas prehráva kontumačne. V
prípade telefonického upozornenia je možnosť preloženia zápasu, ale len z adekvátnych dôvodov,
 v každej hale budú pre účastníkov turnaja k dispozícii 4 šatne. Po každom zápase tím do 10 minút uvoľní šatňu pre
ďalšie tímy podľa vylosovania. Prosíme nenechávať cenné veci v šatniach, za osobné veci neručíme.
 TAXI (Halo Taxi) +421-51 16 700.
 Online výsledky : www.vysledky.4sport.sk

CALL CENTRE v dňoch 2.2. - 4.2.2018 bude na adrese:
Športová hala Hotelovej akadémie, Okružná 3054/18,
kde budú prijímané pripomienky a otázky týkajúce sa turnaja.
Upozornenie!
Na Slovensku je od 1.1.2010 v doprave zavedený elektronický výber mýta.
Všetky informácie o mýte nájdete na www.emyto.sk .

Presný počet osôb (hráčov, mužov, žien, šoférov) na ubytovanie a stravu v dňoch 1.2. 4.2.2018 prosíme nahlásiť najneskôr do 26. januára 2018 /piatok/ na uvedené číslo:
+421 918 633 284 /Júlia Sivuľková/ alebo e-mailom: football@4sport.sk
V opačnom prípade budú platiť počty zaslané v prihláškach!
/to znamená počty večerí v piatok a raňajok v sobotu sa musia zaplatiť/
Informácie:
Ing. Júlia Sivuľková
mobil: +421 918 633 284
e-mail: football@4sport.sk

Voľný čas:
Tímy pri registrácii obdržia Identifikačnú kartu, ktorá platí pre 2 dospelé osoby a 18 detí.
Identifikačná karta platí na:
 bezplatné cestovanie linkami mestskej hromadnej dopravy (MHD) v dňoch 1. - 4.2.2018


bezplatné cestovanie linkami kyvadlovej dopravy na zápasy od 2.2. do 4.2.2018 /viď rozpis/



zľavnený vstup do Aquaparku Delňa, Jelšová 25 - plavecký a detský bazén, šmykľavky, tobogany, otvorené
od 9.00 – 21.00 hod.,
pracovné dni:
3,50 € os./2 hod.
4,40- € os./3 hod.
víkend:
3,80 € os./2 hod.
4,80 € os./3 hod.



Krajské múzeum – Hlavná 86, otvorené denne PO-PIA : 9.00-18.00 hod., nedeľa 14:00-18:00 dospelí 3 €, deti
1,50 €.



Národná kultúrna pamiatka Solivar – Zborovská 12/A, expozícia technických objektov na čerpanie a varenie
soli, Otváracie hodiny : utorok – sobota : 8.00 – 16.00 hod.; vstupy: 9.00, 10.30, 12.30, 14.00 hod., Študenti 2,50 €, dospelí - 5 €, vstup – max.50 osôb; nedeľa a štátne sviatky zatvorené!!!



Lanové centrum, ul.Tomášikova 60, - lezecká stena, max.30 osôb, otvorené denne, 3,- €/hod.osoba nutná
objednávka,



Laser Aréna Pulzar – M. Nešpora 6A, akčné laserové adrenalínové hry, 10% zľava
Otvorené : nedeľa: 14.00 – 22.00 hod., pondelok – štvrtok: 16.00 – 22.00 hod.
Vstupné :
počet hráčov
dospelí
deti/študenti
7-11
4,50 €
4€
5-6
5€
4,50 €
3-4
6€
5,50 €
2
8€
8€



Vodárenská veža, ul. Metodova - vyhliadková veža, pondelok – piatok : od 10.00 do 21.00 hod., sobota – nedeľa
13.00 – 21.00 hod., vstupné 1.-€/ dosp.osoba, 0,50€/ deti do 15r.
Záujem o voľnočasové aktivity je potrebné vopred dohodnúť
v CALL CENTRE alebo na číslach: +421 918 315 372, +421 918 315 373.

