Súťaž prípraviek:
- Rozdelenie družstiev do skupín po 4 – 5 účastníkov
- Hrá sa turnajovým spôsobom, systémom každý s každým
- Hracia plocha:
o multifunkčné ihrisko s umelou trávou alebo zmenšené ihrisko s prírodnou
trávou s rozmermi 40x20 m (výber typu hracej plochy je ponechaný na
usporiadateľovi turnaja)
o bránky s rozmermi 3x2 m
- Hrací čas: 2x15 min
- Počet hráčov: 5+1
- Počet striedaní: neobmedzene hokejovým spôsobom
- Rozhodovať budú osoby vybraté účastníkmi turnaja
- Štart hráčov je možný na plastový RP alebo predložením súpisky družstva prípraviek.
Na požiadanie súpera je hráč povinný preukázať sa kartičkou poistenca alebo iným
dokladom, na ktorom je uvedený dátum narodenia hráča.
- Prihlásené družstvá sú povinné na sekretariáte ObfZ Žilina predložiť na
potvrdenie súpisky družstiev do 09.09.2016. Na fotke hráča je potrebné uviesť meno
a priezvisko, dátum narodenia a názov klubu.
- O turnaji sa spíše záznam, ktorý sú povinní podpísať všetci vedúci zúčastnených
družstiev a usporiadateľ turnaja je povinný záznam o priebehu turnaja doručiť na ObfZ
Žilina poštou alebo emailom (scan záznamu) na adresu obfzzilina@gmail.com.
Formulár záznamu o priebehu turnaja bude zverejnený na stránke www.futbalzilina.sk.
- Rozdelenie do skupín spolu s termínmi turnajov
 Veľké Rovné (10.09.2016), Kolárovice (08.10.2016), Hliník (01.10.2016), Hrabové
(17.09.2016), Bytča (15.10.2016)
 Mojš (10.09.2016), Kotrč. Lúčka (17.09.2016), Krasňany (01.10.2016), Belá
(08.10.2016)
 Hôrky (17.09.2016), Nededza (10.09.2016), Teplička nad Váhom (08.10.2016),
Bitarová (01.10.2016)
 Raj. Teplice (15.10.2016), Stráňavy (08.10.2016), Strečno (10.09.2016), Bánová
(01.10.2016), Rosina (17.09.2016)
Súťaž mladších žiakov:
- Rozdelenie družstiev do skupín po 3 – 4 účastníkov, pričom družstvá v skupine sa budú
meniť
- Hrá sa turnajovým spôsobom, systémom každý s každým
- Hracia plocha:
o zmenšené ihrisko s prírodnou alebo umelou trávou
o bránky s rozmermi 3x2 m
- Hrací čas: 2x20 min
- Počet hráčov: 7+1
- Počet striedaní: neobmedzene hokejovým spôsobom
- Rozhodovať budú osoby vybraté účastníkmi turnaja
- Štart hráčov je možný na plastový RP alebo predložením súpisky družstva mladších
žiakov. Na požiadanie súpera je hráč povinný preukázať sa kartičkou poistenca alebo
iným dokladom, na ktorom je uvedený dátum narodenia hráča.
- Prihlásené družstvá sú povinné na sekretariáte ObfZ Žilina predložiť na
potvrdenie súpisky družstiev do 09.09.2016. Na súpiske je potrebné uviesť
meno, priezvisko a dátum narodenia hráčov a názov klubu.
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O turnaji sa spíše záznam, ktorý sú povinní podpísať všetci vedúci zúčastnených
družstiev a usporiadateľ turnaja je povinný záznam o priebehu turnaja doručiť na ObfZ
Žilina poštou alebo emailom (scan záznamu) na adresu obfzzilina@gmail.com.
Formulár záznamu o priebehu turnaja bude zverejnený na stránke www.futbalzilina.sk.
Rozdelenie do skupín spolu s termínmi turnajov
10.09.2016
Skupiny: (v zátvorke je uvedené miesto konania turnaja)
A.
Strečno, Turie, Rajecké Teplice, KŠK Žilina (Turie)
B.
Hliník, Rosina, Predmier (Hliník)
17.09.2016
A.
Turie, Rajecké Teplice, KŠK Žilina (KŠK Žilina - Zástranie)
B.
Hliník, Rosina, Predmier, Strečno (Strečno)
1.10.2016
A.
Strečno, Predmier, Hliník (Predmier)
B.
Turie, Rajecké Teplice, KŠK Žilina, Rosina (Rosina)
08.10.2016
A.
Rosina, Turie, KŠK Žilina (KŠK Žilina - Zástranie)
B.
Rajecké Teplice, Hliník, Predmier, Strečno (Rajecké Teplice)

