Turčiansky futbalový zväz
O ZIMNÝ POHÁR TFZ

február – marec 2022

1. Športovo-technické ustanovenia
a) Riadiacim orgánom je Športovo-technická komisia TFZ
b) Usporiadateľom jednotlivých zápasov je klub, ktorý je uvádzaný ako domáci
c) Predpisy súťaže – pravidlá futbalu, súťažný poriadok SFZ, RS TFZ 2021/2022
d) Veková úroveň – dospelí
e) Hrací model – vyraďovací spôsob na jedno stretnutie
f) Oprávnení účastníci – účastníci I. a II. triedy
g) Počet prihlásených účastníkov – 8: Dražkovce, Dubové, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce,
Sklené, Trebostovo, T. Kľačany.
h) Termínová listina – 1. kolo: 2 zápasy 13.02.2022, 2 zápasy 19.02.2022
semifinále: 2 zápasy 05.03.2022
finále (aj o 3. miesto): 12.03.2022
i) Hrací deň – podľa termínovej listiny
j) Hrací čas – 2x45 min., prestávka 15 min.,
k) Miesto – HP Pltníky
l) Účastníci pohára štartujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné individuálne poistenie,
TFZ nenesie žiadnu zodpovednosť za štart mužstiev na turnaji
m) Zdravotná služba – zabezpečená ako počas MFS (klub, ktorý je písaný ako prvý domáci)
n) Štart hráčov – v kategórii dospelých (a oprávnení dorastenci), registrovaní za príslušný
klub len s platným ERP (elektronický registračný preukaz)!
o) Zápis o stretnutí – cez ISSF

2. Ekonomické záležitosti
a) Štartovné – 0 €
b) Prenájom hracej plochy Pltníky – 0 €
c) Štart klubov v súťaží – na vlastné náklady (doprava, občerstvenie a pod.)
d) Náklady na delegované osoby – 2 rozhodcovia, hradia kluby 50%/50%
- ako priateľský zápas R – 15 €, AR – 10 €
e) Režijne náklady (šatne, svetelná tabuľa, osvetlenie) – hradia kluby 50%/50%
Šatne – 1 spoločná šatňa pre 30 ľudí - 45€
Osvetlenie – bez osvetlenia, resp. s osvetlením (záleží od času stretnutia) – 40 €/zápas
Svetelná tabuľa – 2,50 €/zápas
f) Titul – víťaz získava pohár TFZ a titul „Víťaz zimného pohára TFZ

3. Vylosovanie turnaja
1. kolo:
13.02.2022, 14.00 hod.

Sklené – Malý Čepčín

13.02.2022, 16.00 hod.

Dubové – Lipovec

19.02.2022, 14.00 hod.

Mošovce – Dražkovce

19.02.2022, 16.00 hod.

Trebostovo – Turčianske Kľačany

Semifinále:
05.03.2022, 16.00 hod.

semifinále č. 1

05.03.2022, 18.00 hod.

semifinále č. 2

Finále:
13.03.2022, 14.00 hod.

o 3. miesto

13.03.2022, 16.00 hod.

o 1. miesto

