
MOŠOVCE 26. - 28. 9.2014 

XIX. Majstrovstvá Slovenska      
  detských domovov vo futbale  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vyhlasovateľ:    Detské centrum Slovensko 
Spolupracujúca organizácia:   Športovo rekreačné zariadenie  
    Drienok - Mošovce  
Technické zabezpečenie:  DC-SK Ružomberok 
       
Organizačný výbor: 
 
Predseda:  Viktor Blaho    Hlavný partner podujatia: 
Riaditeľ: Martin Machciník 
Tajomník:  Jaroslava Nemčíková      
Pokladník: Renáta Mudičková  
Hlavný rozhodca:  Igor Gombík 
Rozhodcovia: Róbert Vessa  
 Peter Bohún 
 Juraj Pšeno 
 Roman Vrabko 
  Miroslav Borák 
Zdravotná služba:  Silvia Pančíková 
Prezencia, služby:  Ján Baran 
HT zabezpečenie: Peter Onofrej 
Vedúci programu: Andrea Petrášová 
Ďalší členovia or. št.:  Soňa Balážová,  Irenka Čisárová   
   Peter Škorvaga, Róbert Lukáč, Mária Peťová,  
   Róbert Haverla, Maroš Práznovský, Linda  
   Halušková 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
Termín: 26. – 28. september 2014 
 
Miesto: Športovo rekreačné zariadenie Drienok –  

 Mošovce, futbalové ihriská v obci Mošovce 
 
Ubytovanie: Športovo rekreačné zariadenie Drienok - 

Mošovce, hlavná chata, chatky 
 
Stravovanie: V jedálni ŠRZ Drienok, strava začína večerou 26. 9.           

a končí večerou 27. 9, na základe individuálnych objed-
návok 28. 9 raňajkami a balíčkom na cestu. 

 

XIX. Majstrovstvá Slovenska DeD vo futbale  
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Prihlášky: najneskôr do 19. 9.2014 na adresu Detské centrum 
Slovensko, K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok, e-mailom: 
futbal@detskecentrum.sk, alebo faxom 044/43 41 636. 

 
Prezencia: 26. 9.2014 v ŠRZ Drienok od 1500 do 1800 hod. Pri  
  prezencii je nutné predložiť 1x súpisku potvrdenú  
  vysielajúcou organizáciou, potvrdenie o zdravotnej  
  spôsobilosti podpísané riaditeľom DeD (nie staršie ako 
  3 dni ). Nezabudnite na preukaz poistenca (kópiu)! 
 
Účastnícky poplatok (refundácia časti nákladov na podujatie): 

 
 Účastnícky poplatok 12,50- Euro/osoba (príchod v piatok   

  a odchod v sobotu po večeri). Účastnícky poplatok 20,- 
  Euro/osoba (príchod v piatok a odchod v nedeľu po raňaj-
  kách do 12,00 s balíčkom na obed). Účastnícky poplatok 
  bude detskému domovu fakturovaný, alebo podľa dohody 
  je môžné platiť aj v hotovosti na mieste konania podujatia. 
 
Cestovné: Cestovné - cesta tam a späť bude preplatená vo výške  
  plného cestovného použitého hromadného dopravného  
  prostriedku, futbalistom, ktorí tvorili reprezentačný tím Slo-
  venska na Majstrovstvá sveta 2013 v Poľsku. Polovica nák-
  ladov na PHM alebo cestovné použitým hromadným dop-
  ravným prostriedkom (cesta tam) bude preplatená detským 
  domovom, DeD Náhradné rodiny DC Ružomberok + 1 člen 
  doprovodu, DeD Snina + 1 člen doprovodu, DeD Klobušice 
  + 1 člen doprovodu a DeD Istebné + 1 člen doprovodu, kto
  ré sa umiestnili na prvých štyroch miestach na XVIII. roční-
  ku súťaže v Martine.   
 
   TECHNICKÉ USTANOVENIA 
Program:  

 V piatok večer o 2000 otvorenie, program. Sobota futbalové 
  zápasy v skupinách, večerný program. Predpokladané  
  ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov bude v sobotu 
  27. 9 po večeri. Skupiny, ktoré zostávajú do nedele majú 
  individuálny program. 
 
Hrací systém: hrací systém bude určený podľa počtu prihlásených družs-
  tiev. Vedúci s ním budú oboznámení na večernej porade. 
  Hrá sa 2 x 20 minút, podľa platných pravidiel minifutbalu. 
  Družstvá, ktoré sa minulý ročník umiestnili na prvých šty-
  roch až piatom mieste, budú rozdelené do jednotlivých  
  skupín. 



 
Štartujú:  družstvá - chlapci vo veku od 10 do 17 rokov, narodení      
  v roku 1997 – 2004 v  počte 5 + 1 + 2 max. 4 náhradníci 
  (v družstve je možné mať aj dievčatá). 
 
Výstroj:  Jednotné oblečenie pre hru (stačí aj jednotné označenie, 
  napr. rozlišovacím odevom, štart. číslom, širokou páskou 
  na ruke, a pod.), hrá sa v športovej obuvi vhodnej na futbal 
  (tenisky - botasky aj kopačky s gumovými štuplami, príp. 
  halovky na prípadnú hru v telocvični), prezúvky pre pohyb 
  na internáte, odev na spanie - pyžamo, uterák, hygienické 
  potreby a ďalšie obligátne súčasti výstroja s prihliadnutím 
  na ročné obdobie. 
 
Ihriská:   vonkajšie - tráva, úmelý trávnik, v prípade zlého počasia 
  telocvičňa 
 
Losovanie do skupín:  v DC-SK v Ružomberku 25. 9. o 10,00 hod. 
 
Vyhodnotenie a ceny:  
 

 Prvé tri družstvá obdržia vecné ceny, medailu, diplom 
 a budú mať právo nominovať futbalistov do slovenského 
 reprezentačného tímu, ktorý pôjde na Majstrovstvá sveta 
 detských domovov vo futbale 2015 do Poľska. 

 
Informácie:  Detské centrum Slovensko, T- mobile 0903 731 750 

  e-mail: futbal@detskecentrum.sk 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Viktor Blaho          Martin Machciník, v.r. 
 predseda org. výboru         riaditeľ MS MF DeD                                    


