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Oblastný turnaj pohára mládeže  
Prešov-Solivar 

PROPOZÍCIE 
 

 

Organizátor ObV Východ SVF 
Riaditeľ turnaja: Mgr. Milan Kundľa, +421 907 354 049, milan.kundla@gmail.com 

Miesto 
Futbalový štadión ŠK Slovan Solivar 
Zborovská 10, 080 05 Prešov-Solivar 
Google maps: X7GF+X7 Prešov 

Termín 12. – 13.6.2021 

Časový rozpis: 

12.  a 13.6.2021 
8:00 – 8:30 Prezentácia družstiev 
8:40 Otvorenie turnaja 
9:00 Začiatok turnaja 
 

Vekové kategórie 

12.6.2021 –  chlapčenská zložka: 3-ky, U-16 (starší žiaci), U-20 (juniori) 
13.6.2021 –  dievčenská zložka: 3-ky, U-15 (staršie žiačky), U-20 (juniorky) 
CH U-20  (1.1.2002 a mladší) juniori 
D U-20  (1.1.2002 a mladšie) juniorky 
CH U-16 (1.1.2006 a mladší) st. žiaci 
D U-15  (1.1.2007 a mladšie) st. žiačky 
3-ový (1.1.2009 a mladšie)  mladšieho žiactva CH a D 

Hrací systém 

CH U-20/  
D U-20 

 
Hrajú vo svojej skupine na 2 víťazné sety do 25 s 2-bodovým  
rozdielom. Prípadný 3. set do 15 s 2-bodovým rozdielom. 
 

CH U-16 
Hrajú v 3-člennej skupine 2-kolovo na 2 víťazné sety do 25 s 2-
bodovým  rozdielom. Prípadný 3. set do 15 s 2-bodovým rozdielom. 
 

D U-15 

Hrajú v 2 skupinách na 2 hrané sety do 25 s 2-bodovým  rozdielom. 
Družstvá umiestnené na 1. dvoch miestach v skupine A a B 
postupujú do skupiny o umiestnenie 1-4.  
Len výsledky so skupiny 1-4 sa budú počítať do tabuľky o postup na 
Finálový turnaj pohára mládeže. 
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3-ový CH 
Hrajú v 5-člennej skupine na 2 hrané sety do 25 s 2-bodovým  
rozdielom. Družstvo, ktoré dosiahne 28. bod vyhráva set. 

3-ový D 

 
Hrajú v troch 4-členných skupinách na 2 hrané sety do 25 s 2-
bodovým  rozdielom. Družstvo, ktoré dosiahne 28. bod vyhráva set. 
Zo všetkých skupín postupujú 1. dve družstvá do skupiny 
o umiestnenie 1-6. 

Družstvo za každý vyhratý set získava bod. Pre určenie víťaza v skupine a 
poradia družstiev budú rozhodujúce nasledovné kritériá: 
1. Počet víťazstiev v turnaji, resp. v danej  skupine.  
2. Počet bodov zo všetkých stretnutí.  
3. Pomer setov.  
4. Pomer lôpt.  
5. Výsledky vzájomných stretnutí dotknutých družstiev podľa kritérií 1.) -4.) 

Hrací povrch Tráva 

Lopty Používajú sa lopty zn. MIKASA tak ako sú schválené pre svoju súťaže. 
Na rozcvičenie má každé družstvo svoje lopty (použijú sa aj ako hracie). 

Rozhodcovia Organizátor turnaja zabezpečí licencovaných rozhodcov z oblasti. 

Predpis Hrá sa podľa Medzinárodných pravidiel volejbalu a Športovo-technických 
dokumentov SVF. 

Náležitosti družstiev 

Družstvá štartujú na vytlačené súpisky (tlačivo “ OPM_Súpiska_družstva.docx“). 
V prípade štartu hráča/hráčky za iný ako materský klub, je nutný písomný súhlas  
materského klubu. 
Hráči a hráčky všetkých zúčastnených družstiev musia predložiť “Vyhlásenie o 
bezinfekčnosti“ podpísané svojím zákonným zástupcom. 

Štartovné Družstvá uhradia štartovné pri prezentácii družstva na turnaji a to vo výške 20,- 
Eur (za každé družstvo). 

Rôzne 

Za zdravotný stav a poistenie členov jednotlivých družstiev zodpovedá 
vysielajúca zložka /škola, klub/. Každý účastník je povinný mať pri sebe kartu 
poistenca. Za stratu cennosti a osobných vecí organizátor nezodpovedá. 
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v rozpise propozícii. 
 

Obuv a oblečenie 
hráčov 

Halová obuv a dresy/tričká s číslami. Je potrebné zabezpečiť si čistú halovú obuv 
v prípade nepriaznivého počasia a nutnosti presunu turnaja do blízkych 
telocviční. 

Postupujúci na 
Finálový turnaj pohára 
mládeže 

Na Finálový turnaj pohára mládeže postupujú z našej oblasti dve družstvá 
z kategórií CH/D U-20, CH U-16, D U-15 a to na základe výsledkov z dvoch 
Oblastných turnajov pohára mládeže v danej vekovej kategórií. 

 

Mgr. Eduard Petruf, v. r.  

SK ObV Východ SVF 


