NIKE PREMIER CUP – pohár SFZ
ROČNÍK 2009/10

FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV DO 14 ROKOV
/Propozície/

Slovenský futbalový zväz
Firma NIKE Slovensko
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Slovenský futbalový zväz, 832 80 Bratislava, Junácka 6

NIKE PREMIER CUP 2009/2010

I. ÚVOD
Firma NIKE Slovensko, Slovenský futbalový zväz a ďalší spoluorganizátori po dobrých
skúsenostiach s projektom žiackeho turnaja Nike Premier Cup pokračuje v jeho organizovaní aj
v novom ročníku 2009/10. Využívajúc pritom jeho stále väčšiu popularitu a úroveň, vďaka
svojej dynamičnosti, svojmu rozsahu a v neposlednom rade pre napĺňanie myšlienky zbližovania
a spájania futbalových hviezd, aktívnych dospelých hráčov až po začínajúcich benjamínkov
k láske k futbalu.
Štruktúra turnaja sa v predchádzajúcich ročníkoch ukázala optimálna a preto v jej podobe
pokračujeme i v tomto. Účastníci ročníka 20098/9 – 263 družstiev okrem športového
a emocionálneho zážitku získali aj hodnotné materiálne vybavenie (lopty, športovú výstroj, ...).

Informácie: www.futbalsfz.sk
II. VŠEOBECNÉ USTANOVENA A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE :
1.

Vyhlasovateľ :

firma NIKE

2.

Organizátor :

SFZ, ReFZ, OblFZ

3.

Čestné predsedníctvo :

František LAURINEC – prezident SFZ
Miloš TOMÁŠ – generálny sekretár SFZ

4. Organizačný štáb :
predseda

Martin HASPRÚN

02/49249 163
e-mail: hasprun@futbalsfz.sk
sekretár štábu
Jozef ZÁHORSKÝ
02/49249 161
e-mail: zahorsky@futbalsfz.sk
koordinátor za firmu NIKE
Jerguš HOLÉCZY
0918/ 824 385,
e-mail: JERGUS.HOLECZY@NIKE.COM
koordinátor SFZ
Rudolf NOVÁK
02/49249 192; 0902/ 937 055
e-mail: bfztmk@mail.t-com.sk
zodpovední za ReFZ
Bratislava
R. Novák - 02/49249 192; 0902/ 937 055
e-mail: bfztmk@mail.t-com.sk
Nitra/Trenčín/Trnava J. Jakuš - 0902/ 937 056
e-mail: j.jakus@zoznam.sk
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B. Bystrica / Žilina

P. Štefaňák - 048/4142263; 0902/ 937 058
e-mail: peterstefanak@gmail.com
J. Kopejtko - 055/6433566; 0902/ 937 053
e-mail: kopejtko@centrum.sk
P. Szénay - 055/6433566; 0902/ 937 057
e-mail: pszenay@barimpexpo.sk

Košice
Prešov
zodpovední za OblFZ

5. Prihlášky :

6. Štartujú :

sekretári OblFZ, predsedovia KM OblFZ a predsedovia TMK OblFZ

- zasielajú FK na oficiálnom tlačive (v prílohe) kompletne vyplnenom
na príslušný ReFZ do 5.4. 2009
- turnaja sa môžu zúčastniť registrovaní hráči FK narodení
a mladší
- v turnaji môže štartovať len jedno družstvo za FK

po 1.1. 1995

7. HRACÍ SYSTÉM A TERMÍNY TURNAJA :
Kvalifikačný turnaj NPC sa odohrá vylučovacím spôsobom (prvé tri kolá) na jedno stretnutie.
Hracie dni kvalikácie (prvé až tretie kolo) sú utorky a stredy. Vylosovanie dvojíc uskutoční, podľa
prihlášok a územného členenia FK, príslušný ReFZ – do 15.4.2009 a rozpošle ho na FK do20.4.
2009.
Do samotného turnaja (krajské kolo) postúpia víťazné družstvá, t.j. 27. Tieto budú doplnené na 48
družstiev FK so ŠT (21), tak aby bolo vytvorených osem šesťčlenných semifinálových turnajových
skupín.
Víťazné družstvá z turnajov postúpia do finálového turnaja (8 družstiev). Víťaz finálového turnaja
NPC SR postupuje do európskeho finále (máj 2010) NPC.
kvalifikácia - I. kolo
termíny:
systém:

5./6.5.2009, 12./13.5.2009, 19./20.5.2009 a 26./27.5.2009 (náhrad. termín)
dve vylosované družstvá hrajú v jednom stretnutí o postup do ďalšieho
kvalifikačného kola
hrací čas:
2 x 35 min. + 15 min. prestávka
poriadateľ:
z poverenia ReFZ vylosované domáce družstvo (ihrisko, šatne)
náklady:
- družstvá štartujú na vlastné náklady (cestovné, poistenie, zdravotník,...)
- na rozhodcu (ošatné á 12,- eur, + cestovné) hradí SFZ z dotácie firmy NIKE
cez príslušný OblFZ – zabezp. tréneri mládeže ReFZ
ceny: každé víťazné družstvo kvalifikačného stretnutia získava futbalovú loptu zn. NIKE
zápis o stretnutí:
za doručenie riadne vyplneného zápisu na ReFZ zodpovedá rozhodca, resp.
víťazné družstvo a tým pritom dostane loptu
postup:
víťazné družstvo postupuje do II. kola kvalifikácie
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kvalifikácia - II. kolo
termíny:
systém:

2./3.6.2009, 9./10.6.2009 a 16./17.6.2009 (náhradný termín)
dve vylosované družstvá hrajú v jednom stretnutí o postup do ďalšieho
kvalifikačného kola
hrací čas:
2 x 35 min. + 15 min. prestávka
poriadateľ:
z poverenia ReFZ vylosované domáce družstvo (ihrisko, šatne)
náklady:
- družstvá štartujú na vlastné náklady (cestovné, poistenie, zdravotník,...)
- na rozhodcu (ošatné á 12,- eur, + cestovné) hradí SFZ z dotácie firmy NIKE
cez príslušný OblFZ – zabezp. tréneri mládeže ReFZ
ceny: každé víťazné družstvo kvalifikačného stretnutia získava futbalovú loptu zn. NIKE
zápis o stretnutí:
za doručenie riadne vyplneného zápisu na ReFZ zodpovedá rozhodca, resp.
víťazné družstvo a tým dostane loptu
postup:
víťazné družstvo postupuje do III. kola kvalifikácie

kvalifikácia - III. kolo
termíny:
systém:

určí príslušný Re FZ podľa počtu postupujúcich družstiev, resp. počtu kôl
dve vylosované družstvá hrajú v jednom stretnutí o postup do semifinálového turnaja
NPC
hrací čas:
2 x 35 min. + 15 min. prestávka
poriadateľ:
z poverenia ReFZ vylosované domáce družstvo (ihrisko, šatne)
náklady:
- družstvá štartujú na vlastné náklady (cestovné, poistenie, zdravotník,...)
- na rozhodcu (ošatné á 12,- eur, + cestovné) hradí SFZ z dotácie firmy NIKE
cez príslušný OblFZ – zabezp. tréneri mládeže ReFZ
ceny: každé víťazné družstvo kvalifikačného stretnutia získava futbalovú loptu zn. NIKE
zápis o stretnutí:
za doručenie riadne vyplneného zápisu na ReFZ zodpovedá rozhodca, resp.
víťazné družstvo a tým dostane loptu
postup:
víťazné družstvo postupuje do semifinálových turnajov NPC (krajské kolo)
(september 2009)

NIKE PREMIER CUP – semifinálové turnaje – krajské kolá
termín:
september 2009
účasť: 48 družstiev (8 turnajov po 6 družstiev), - t.j. víťazi kvalifikácie (27), ŠT (21), víťazi finále
v jednotlivých turnajoch postupujú do finálového turnaja NPC SR
systém turnaja:
dve trojčlenné skupiny, víťazi skupiny odohrajú finále
poriadateľ:
firma NIKE SR, príslušný Re FZ a poverený FK
náklady:
- všetky náklady hradí SFZ (mimo poistenia účastníkov) z dotácie firmy NIKE pre
max. 20 osôb (16 hráčov, 3 RT a 1 vodič)
- cestovné, občerstvenie, technické zabezpečenie, ...
postup:
víťaz finále postupuje do finálového turnaja NPC SR
ceny:
víťaz finále získava zápasovú výstroj zn. NIKE

NIKE PREMIER CUP – finálový turnaj SR
termín:

do 17.4.2010
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účasť:
systém turnaja:

8 družstiev (jeden turnaj) – víťazi krajských kôl
dve štvorčlenné skupiny, víťazi skupín hrajú priamo finále (súčasť turnaja)
NPC SR
poriadateľ:
f. NIKE SR, SFZ, BFZ a poverený FK
náklady:
- všetky náklady hradí SFZ (mimo poistenia účastníkov) z dotácie firmy NIKE pre
max. 20 osôb (16 hráčov, 3 RT a 1 vodič)
- cestovné, občerstvenie, stravu, ubytovanie (pre družstvá z východoslovenského regiónu),
technické zabezpečenie, ...
postup:
víťaz finálového stretnutia NPC SR – postupuje do európskeho finále (máj 20010)

8. ORGANIZÁCIA A KRYTIE NÁKLADOV TURNAJA
I. až III. kolo – kvalifikácia :
-

na základe prihlášok vylosuje dvojice družstiev, podľa územného členenia, príslušný ReFZ, hrá
sa na jedno stretnutie
víťaz postupuje do vyššieho kola a získava loptu zn. NIKE (v každom kole)
zápis zašle na príslušný ReFZ rozhodca stretnutia, resp. víťazné družstvo najneskôr do troch dní
po odohraní stretnutia
náklady – družstvá štartujú na vlastné náklady (ako pri priateľskom prípravnom stretnutí)
rozhodca – deleguje a náklady uhrádza príslušný OblFZ od SFZ (cez ReFZ) vo výške á 12,- eur
+ cestovné z dotácie firmy NIKE
domáce družstvo – zabezpečuje ihrisko, šatne, zdravotnú službu
Turnaje NIKE PREMIER CUP – semifinálové turnaje (krajské kolá) a finále NPC SR :

-

-

z kvalifikačných kôl postupujú víťazi – 27 družstiev a 21 družstiev ŠT
organizáciu zabezpečuje športová agentúra
tréneri mládeže ReFZ zabezpečujú koordináciu, resp. metodickú pomoc pri organizácií turnajov
všetky náklady hradí SFZ z dotácie firmy NIKE pre max. 20 osôb (16 hráčov, 3 RT a 1 vodič )
náklady na poistenie účastníkov hradia vysielajúce FK
víťaz turnaja NPC SR postupuje na európske finále (máj 2010)

III. Športovo – technické ustanovenia :
1.
2.

ŠTARTUJÚ
HRÁ SA PODĽA:

3. HRACÍ SYSTÉM:

4. HRACÍ ČAS:

- registrovaní žiaci FK na žiacke preukazy, nar. po 1.1. 1995 a mladší
- pravidiel futbalu UEFA a SFZ
- súťažného poriadku SFZ
- týchto propozícií a propozícií pre jednotlivé kolá turnaja NPC
- kvalifikácia – vyraďovací systém na jedno stretnutie, v prípade
nerozhodného výsledku kopy zo značky 11 m, ako v pohárových
súťažiach (po 5-tich, resp. do rozhodnutia)
- turnaj NPC –Krajské kolá– v trojčlenných skupinách podľa samostatných rozpisov
- finálový turnaj NPC SR – dve skupiny po štyroch, víťazi hrajú finále
- kvalifikácia
– 2 x 35 min. + 15 min. prestávka
- turnaj NPC (krajské) – 2 x 20 min. + 5 min. prestávka
- finále (krajské kolá) – 2 x 25 min. + 10 min. prestávka
- finále NPC SR
– 2 x 30 min. + 10 min. prestávka
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5. STRIEDANIE
- maximálne 5 hráčov v jednotlivých stretnutiach
6. RIADENIE TURNAJA - kvalifikácia – regionálni tréneri SFZ
- semifinálové turnaje NPC (krajské kolá) – regionálni tréneri SFZ
a zástupca f. NIKE
- finálový turnaj NPC – SFZ a zástupca f. NIKE
7. ROZLOSOVANIE A ROZPISY ZÁPASOV - kvalifikácia – regionálni tréneri SFZ
- semifinálové turnaje (krajské kolá) a finálový turnaj NPC –
SFZ, regionálni tréneri SFZ a zástupca f. NIKE
8. DISCIPLINÁRNE KONANIE
- ŽK a ČK - podľa pravidiel futbalu
- tresty podľa disciplinárneho poriadku SFZ
- priestupky riešia – regionálne DK v spolupráci s regionálnymi
trénermi SFZ, príp. OV semifinálových
a finálového turnaja NPC
v Bratislave, 19.2. 2009

Miloš T O M Á Š
generálny sekretár SFZ

Spracovali: pracovníci ÚM SFZ

Jerguš H O L É C Z Y
koordinátor NPC za f. NIKE

Martin H A S P R Ú N
manažér úseku mládeže SFZ

KONTAKTNÉ ADESY NA ReFZ:
(zasielať prihlášky)
ReFZ – Bratislava

p. Novák Rudolf – 02/49249 192 (Bratislava)
e-mail: bfztmk@mail.t-com.sk
832 80 Bratislava, Junácka 6

ReFZ – Západoslovenský

p. Jakuš Jozef – 0902/ 937 056 (Trnava, Trenčín, Nitra)
949 01 Nitra, Hviezdna 1
e-mail:j.jakus@zoznam.sk

ReFZ – Stredoslovenský

p. Štefaňák Peter – 048/414 2263 (B. Bystrica, Žilina)
e-mail: peterstefanak@gmail.com
975 84 Banská Bystrica, Partizánska cesta 93

ReFZ – Východoslovenský p. Kopejtko Jozef – 055/6433 566 (Košice)
e-mail: kopejtko@centrum.sk
p. Szénay Peter – 055/6433 566 (Prešov)
e-mail: pszenay@barimpexpo.sk
042 96 Košice, Alejová 2
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IV. ROZPOČET TURNAJA (z dotácie firmy NIKE cez SFZ)
(Návrh)
A) KVALIFIKÁCIA NPC:
I. kolo - KVALIFIKÁCIA NPC
náklady – rozhodcovia
(12,- + 2,-)
materiálne plnenie

- 175 záp. x 14,- eur = 2.450,- eur
- 175 ks lôpt zn. NIKE

II. kolo - KVALIFIKÁCIA NPC
náklady – rozhodcovia
(12,- + 2,-)
materiálne plnenie

- 90 záp. x 14,- eur = 1.260,- eur
- 90 ks lôpt zn. NIKE

III. kolo - KVALIFIKÁCIA NPC
náklady – rozhodcovia
(12,- + 2,-)
materiálne plnenie

- 45 záp. x 14,- eur =
- 45 ks lôpt zn. NIKE

630,- eur

spolu - (rozhodcovia) = cca 4.400,- eur
- materiálne plnenie – lopty ..... cca235 ks
B) TURNAJE NPC
Semifinálové turnaje – krajské kolá - NPC
Spolu 8 turnajov za účasti 6 družstiev (spolu 48 družstiev)
Rozpočet na 1 turnaj (2 skupiny po 3 družstvách, finále)
- prenájom 7 z. x 35,- eur – cez objednávky
- rozhodcovia 7 z. x 16,- eur (7,-, 2x 3,5 eur + cest)
- lekár/zdravotník 7 z. x 7,- eur (zdravotník á 4,-)
- organizačný vedúci 7 z. x 3,5 eur
- hlásateľ 7 z. x 3,5 eur
- usporiadateľ 2 x 7 z. x 3,5 eur
- ekonóm 7 z. x 3,5 eur
- cestovné 3 x 200,- eur (3 BUS-y) – cez obj.
1 turnaj – spolu
8 turnajov (krajské kolá)–
Príspevky na cestovné (á km 0,80 eur):
Vzdialenosť do 50 km (spolu 100 km) .......................
Vzdialenosť do 75 km (spolu 150 km) .......................
Vzdialenosť do 100 km (spolu 200 km) .....................
Vzdialenosť do 150 km (spolu 300 km) .....................
Vzdialenosť do 200 km (spolu 400 km) .....................
Vzdialenosť do 250 km (spolu 500 km) .....................

Finálový turnaj NPC SR (osem družstiev, finále) :
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80,120,160,240,320,400,-

=
=
=
=
=
=
=
=

245,112,49,24,5
24,5
49,24,5
600,-

1.128,5 eur ... cca 1.175,- eur
spolu ..... 9.400,- eur
eur
eur
eur
eur
eur
eur

a) Pobytové:

1.) ubytovanie (dr. z východu a finalisti)
2 noci x 2 dr. x 20 os. x 15,- eur ....................... 1.200,- eur
2 noci x 6 os. x 15,- eur ......................
180,- eur
spolu ......................... 1.380,- eur ............. cca 1.400,- eur
2.) stravovacie (dr. z východu a finalisti)
2 dr. x 20 os. x 12,- eur (polpenzia) .............................
480,2 dr. x 20 os. x 20,- eur (celý deň + balíček)................
800,6 os. x 26,- eur (polpenzia + celý deň) ............. 156,cca 1.450,- eur
3.) obedy v deň turnaja (8 dr. + OV = 200 os.)
200 os. x 5,- eur ...........................................................
1.000,- eur
spolu ..................................... 3.850,- eur

.............. cca

b) Športovo – technické zabezpečenie:
1.) prenájom ihrísk (dve) – zápasy – skupiny + finále
12 z. x 40,- Sk ..............................................
1 z. x 100,- Sk (ak ide o hl. ihr.) ...................

480,100,-

spolu ............................................... 580,- eur ..........
2.) rozhodcovia - ošatné (+ cestovné) – skupiny, finále
12 z. x 16,- eur ( 7,- 2x 3,5 + cestovné) .........
1 z. x 60,- eur (15,-2 x 10,- +cestovné) .........

3.900,- eur

600,- eur

192 ,60,-

spolu ............................................. 252,- eur ........... 250,- eur
3.) organizátori, zdravotná služba, služby
- vedúci skupín
2 x 8 hod. x 5,- koordinátor (aj finále) 10 hod. x 5,5
- zdravotník
2 x 6 hod. x 5,- lekár (aj finále)
10 hod. x 7,5
- ekonóm (aj finále)
10 hod. x 5,- usporiadateľ
4 x 10 hod. x 4,-

......................... 80,- eur
......................... 55,- eur
......................... 60,- eur
......................... 75,- eur
......................... 50,- eur
.......................... 60,- eur

spolu ................................................ 380,- eur .......... 400,- eur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
spolu : šport.-techn. zabezpečenie ............................................. 1.250,- eur
c) Príspevok na cestovné družstiev (vždy dve družstvá spolu) :
4 autobusy x 600 km x 0,8 eur + 300,- eur (finále) ................................

2.200,-eur

Sumár nákladov na finálový turnaj NPC SR : cca ........ 7.500,- eur
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C. SUMÁR NÁKLADOV (dotácia firmy NIKE), MATERIÁLNE PLNENIE

KOLO

ORGANIZÁCIA
KOLA

MATERIÁLNE PLNENIE

I. kvalifikačné (rozhodcovia)

2.450,- eur

175 lôpt – ceny

II. kvalifikačné (rozhodcovia)

1.260,- eur

90 lôpt – ceny

III. kvalifikačné (rozhodcovia)

630,- eur

45 lôpt - ceny

Semifinálový turnaj NPC
krajské kolá
8 x 6 dr.
Finálový turnaj SR NPC
1 x 8 dr. /+2 dr. fin./

8 x 1.175,- eur

9.400,- eur

12 zápasových lôpt

z toho cestovné

4.800,- eur

7.500,- eur
z toho cestovné

2.200,- eur

Odmeny (10 x 120,-)

1.200,- eur

SPOLU

22.440,- eur

v Bratislave, 19.2.2009

8 zápasových lôpt
8 sád zápasovej výstroje

310 lôpt – ceny za víťazstvá v zápasoch
20 zápas. lôpt – na zápasy v turnajoch
8 sád zápasovej výstroje

Spracovali: pracovníci ÚM SFZ
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NPC 2009/10-zaslať na príslušný ReFZ do 5.4. 2009
/prosíme čitateľne vyplniť/
Názov futbalového klubu:
Presná adresa:
Okres, PSČ – Mesto, ulicu, číslo:
Tel.:
Fax:
Kontaktná osoba FK:
P.č.

Priezvisko a meno

Dátum
narodenia

Presná adresa bydliska

Hráčsky
post

Podpis
hráča

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Tréner družstva:

Kontaktné číslo:

Svojím podpisom potvrdzujem svoju dobrovoľnú účasť na turnaji a súhlasím s tým, aby mi boli zaslané
propozície turnaja, ako aj informácie o sprievodných akciách ku turnaju!

................................................................
štatutárny zástupca FK (meno, podpis, pečiatka FK)
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NIKE PREMIER CUP – pohár SFZ
ROČNÍK 2009/10

FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV DO 14 ROKOV
/Propozície/

Slovenský futbalový zväz
Firma NIKE Slovensko
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