
„LABORECKÁ 24“ XXIII. ROČNÍK 

 

 

 
1. Termín konania  :  

29.12.2018  od   14,00   hod.       

         30.12.2018  do   14,00   hod. 

 

2. Miesto konania   :  
    telocvičňa – Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola Medzilaborce 

 

3. Podmienky štartu : 
      Turnaja sa zúčastní 7 mužstiev. Mužstvá  sú osemčlenné. 

Pri podaní prihlášky mužstvá uviedli mená členov a zložili vklad 100,-€, ktorý je podmienkou prihlásenia. 

Časť vkladu vo výške 30,-€ bude tomu ktorému mužstvu vrátená v prípade, že čestne a korektne dohrá 

turnaj až do konca.  

V prihláške mužstvo uviedlo svoj názov a vedúceho, resp. kapitána mužstva. Pri vypísaní 

súpisky priamo pred turnajom môže kapitán zmeniť maximálne jedno meno.  

Každé mužstvo musí mať jednotný úbor s číselným označením a hráči môžu nastúpiť len pod 

číslom uvedeným v súpiske. Výmena hráčov medzi mužstvami nie je možná. V priebehu turnaja v 

prípade zranenia môže mužstvo doplniť maximálne jedného hráča do súpisky (nie viac). 

    V prípade väčšieho záujmu boli vybrané mužstvá povinné hrať baráž o postup na  záverečný 

turnaj. Mužstvám, ktoré vypadli bol vklad ponížený o 8,-€ vrátený. Nie je prípustné, aby sa turnaja 

zúčastnilo aj B – mužstvo niektorého z účastníkov. Takýto prípad posúdi a rozhoduje o ňom realizačný 

výbor. 

 

4. Súťažný poriadok : 
       Turnaj prebieha podľa pravidiel sálového futbalu, ktoré boli ešte prispôsobené na dané 

podmienky dohodou rozhodcov a kapitánov pred turnajom. 

4.1. Hrací čas : 

       Hra sa 2 x 7 minút s 1 - minútovou prestávkou.  

4.2.Hodnotenie : 

      Každý zápas je hodnotený takto : 

      - víťazstvo    3 body 

      - remíza         1 bod 

      - prehra          0 bodov 

Pri rovnosti bodov rozhodnú vzájomné zápasy, potom pomer gólov vo vzájomných zápasoch, 

prípadne pomer gólov v celom turnaji. 

Okrem hodnotenia mužstva v počte získaných bodov, prebieha aj súťaž o najlepšieho strelca v 

počte strelených gólov jednotlivcom. Pri rovnosti strelených gólov rozhodne  rozstrel na prázdnu bránu. 

Počas turnaja všetky mužstva hrajú viackolovo každý s každým. Pre spestrenie a udržania 

atraktívnosti zápasov počas celého turnaja, bude po každom kole urobené vyhodnotenie a  najúspešnejšie 

mužstvo (mužstvá) kola budú odmenené. Pri rovnosti bodov rozhodne pomer gólov. 

 

 

 

 

 

5. Dôsledky z umiestnenia 
      Posledné dve umiestnené mužstvá v konečnom poradí budú v prípade väčšieho záujmu v budúcom 

ročníku hrať baráž o postup na 24 hodinový NON-STOP turnaj. 

 

6. Záverečné vyhodnotenie : 
 

a / najlepší strelec : - cena pre jednotlivca 

b / cena Fair Play :  -  spoločná cena 

c / víťazné mužstvo turnaja :  

- cena pre  mužstvo  + ceny pre jednotlivcov mužstva         

d / ceny za 2. a 3. miesto : - spoločná cena  

e /  najtrestanejší hráči 

 

 

7. Program turnaja: 
29.12.  

12,00 hod.-13,00 hod. (prezentácia, súpisky podľa mien a čísiel ) 

13,00 hod.-13,30 hod.(prevzatie lístkov na večeru, raňajky a záverečný obed, spresnenie pravidiel turnaja) 

13,30 hod. - slávnostné zahájenie 

14,00 hod. - úvodný výkop 

20,00 hod. - večera, stretnutie sponzorov a hostí 

 

 

 

30.12.     
  8,00 hod. - raňajky a čaj 

14,00 hod. - záver turnaja 

14,30 hod.  - vyhodnotenie turnaja 

15,00 hod. -  spoločný záverečný obed  

 
hlavní sponzori:   Mesto Medzilaborce 

                                                                   STROJLAB, s.r.o. Medzilaborce 
Sponzori:                                              
 
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., UNIVERZÁL – Ing. Koťo Humenné, poslanec PSK Ing. Adrián Kaliňák, CHETRA SK 

s.r.o. Medzilaborce, Ing. Dušan Papiak – EUROTREND Medzilaborce, Excel GROUP - Pavel Cepko, Oblastný 

futbalový zväz Humenné, RAVEN.a.s, Košice, ZVARMETAL s.r.o. - Ing. Slavomír Galajda, Thermacut Slovakia, s.r.o., 

Šurany, LINDE TP k.p. Košice, Reklamná agentúra WORLD EXCELENT Bratislava, Študentský servis s.r.o. -  Milan 

Michalik Košice,  LS TRANS s.r.o. Stropkov, TRUMPF Slovakia, s.r.o. Košice, PILMAS – Marcel Lopata, Kar-ko s.r.o. 

Košice, Up Slovensko, s. r. o., INTEGRITY - Jozef Hriseňko, Kovex – Ing. Peter Šimonovič Žilina, Vladimír Šak – 

drevovýroba a nákl. cestná doprava, Glass LPS Ltd. Medzilaborce, LLZ Servis, s.r.o. Bratislava, DIANA - Čikovská 

Mária, SERVIS Plynospotrebičov – Ivan Bicko, TIPSPORT a.s., REPAS Medzilaborce - Ján Kapraľ,                                 

TOPSTAV Snina -  Ing. Jozef Kapraľ, Jaromír Schneider – JARDO, CEZAR BAR – Alena Džulová, Zlatníctvo OPAL – 

Alojz Čikovský, JES – Jozef Zavacký, AMÁLKA - Melánia Jacečková, MVDr. Ľubomír Hrišo,                          CILIAN – 

Ing. Peter Cilip, Ing. Erik Jedinák Medzilaborce, ALLES -  Vlasta Kolesárová, reštaurácia LUNA – Mikuláš Hrinkanič, 

Miroslav Galan – Rokytovce, MAJA s.r.o. - Peter Surinčák, Stappert Slovensko a.s. Nováky, predajňa LPG a 

motorové oleje Medzilaborce – Miroslav Cepko, Peter Cepko, Krčma u Bochina, S-COMP – Stanislav Šarak, 

reštaurácia BUENO, HOANG Minh Tien, pohostinstvo LAŇ. 

 


