
MK Slovenského Orla, MsÚ Bánovce n/B a OÚ Miezgovce 
      Vás pozýva  na 

 
 
 
 
 
 
 

XXII. ročník  Vianočného halového futbalového turnaja 
O 

„Putovný pohár Slovenského Orla a  
Pohár primátora mesta Bánovce n/B“ 

 
      Turnaja ktorý patrí k najstarším a najväčším amatérskym v SR  a ktorý už prerástol regionálnu 
úroveň  sa v jeho doterajšej histórii  zúčastnilo vyše 600   družstiev  z okresov Bánovce  nad 
Bebravou, Partizánske, Topoľčany, Prievidza,  Trenčín a Bratislava. Turnaj svojou účasťou 
obohatilo taktiež niekoľko desiatok prvoligových futbalistov, ako napr. Bochnovič, Hrnčár, Hesek 
Candrák, Paulovič resp. reprezentanti SR Lobotka, Slovák atd.  Už tradične býva počas turnaja 
vykonaná zbierka „Minca pre choré deti“. Výťažok z akcie je každoročné venovaný Detskej 
onkologickej Fakultnej nemocnici v Bratislave.  
     V tomto roku sa predkolo turnaja  odohrá  dňa 19.decembra 2015 /p. sobota/ v čase od 12.00 do 
20.00 hod.   a finále  dňa 26. decembra 2015  (t.j. sobota) v čase od 09.00-20.00 hod.  v športovej 
hale Sokol Bánovce nad Bebravou  
 
     Podmienkou účasti turnaja je: 
n nahlásenie družstva do štvrtku 17. decembra 2015 organizátorovi turnaja 
n  zaplatenie štartovného vo výške 25 €-,/poz.  na rozlosovaní turnaja resp. po  dohode 

s organizátorom turnaja pred prvým zápasom/ 
n hrať môže len osoba staršia  ako 18 rokov resp.15 rokov, ale  so súhlasom  zákonného zástupcu  
n  počet  hráčov  v družstve je 10 z ktorých max. traja  môžu  hrať v zahraničí, vyššiu súťaž ako V. 

ligu. resp. hrať I. a II. celoštátnu ligu v malom futbale, alebo sálovom futbale. Uvedená 
podmienka neplatí pre hráčov nad 35 rokov  

n hráči zapísaní na súpiske na začiatku turnaja sa v jeho priebehu nemôžu meniť a dopisovať 
n rozlosovanie, hrací systém a bližšie informácie sú spracované v propozíciach turnaja, ktoré 

obdržia vedúci mužstiev na technickej porade, ktorá sa uskutoční dňa 18. decembra 2015 
(piatok)   o 20.00 hod. v reštaurácii KANADA   v Bánovciach nad Bebravou a taktiež budú 
vyvesené na : www.slovesnkyorolmiezgovce.sk, obecmiezgovce@stonline.sk.   
 

Víťazmi XXI .ročníka v roku 2014  / 23 družstiev/, ako  aj  nasadenými  mužstvami  v roku 2015 
sú: 
n Adamsovci-BN, EL-Fuňo-TN, Dubodiel-TN, Bayern-K.Ves-BN, Jamajka-TO a Borusia-  BN 
 
      Nahlásenie účasti a bližšie informácie: 
Ø meil: milossagat@gmail.com,  milos.sagat@minv.sk 

            alebo v čase od 19.00 do 20.00 hod. na tel:  0917 385 437 
                                                                                                                          Riaditeľ turnaja 
                                                                                                                      Mgr. Miloš ŠAGÁT 

http://www.slovesnkyorolmiezgovce.sk
mailto:obecmiezgovce@stonline.sk
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ČASOVÝ  PROGRAM  ŠIRŠIEHO FINÁLE  TURNAJA 
 

 26.12.2015 od 09.00 hod. do 16.30 hod. 
hrací čas 2x10 min. 

sk.č.1     
                                       

                      09.00 hod.  víť.sk. I.  .......................: sk. VII. .......................... 
                      09.25 hod.                Borusia –BN    :       I.    ..........................  
                      09.50 hod.                Borusia- BN     :      VII .......................... 

                                                                     
sk.č.2 

 
                              10.15 hod.  víť.sk.II..........................:  sk.VIII......................... 

                     10.40 hod.                 Jamajka TO          :   II. ......................... 
                     11.05 hod.                 Jamajka TO          : VIII.........................    

                         
                                                                    sk.č.3 
 

                     11.30 hod.  víť.sk.III  ......................:  sk    .IX. .......................... 
                     11.55 hod.                 Bayern K.Ves -BN   : III. .......................... 
                     12.20 hod.                 Bayern K.Ves- BN   : IX. .......................... 

 
                                                                     sk.č.4 

                     12.45 hod.  víť.sk.IV  .....................:   sk.  X.  ......................... 
                     13.10 hod.                Dubodiel TN   :        IV.  ......................... 
                     13.35 hod.                Dubodiel TN   :         X.  ......................... 

                                             
                                                                                                                 sk.č.5 
 

                     14.00 hod.   víť.sk.V. .....................:              Orol Miezgovce 
                     14.25 hod.                El-Fuňo- TN:        sk. V.  .......................... 
                     14.50 hod.                El Fuňo- TN:                Orol Miezgovce 

                                             
                                                                                                                 sk.č.6 
 

                     15.15 hod.  víť.sk.VI ......................:                ..........................     
                     15.40 hod.               Adamsovci -BN:    sk.VI. .......................... 
                     16.05 hod.               Adamsovci-BN:                ..........................   

  
 
 
                ČASOVÝ  PROGRAM  UŽŠIEHO  FINÁLE  TURNAJA 

 26.12.2015 od 16.30 hod. 20.00 hod. 
                                                                                                     hrací čas 2x10 min. 
                                               
                                      sk.“A“                                                                 Konečné poradie: 

16.30 h.  víť.sk. č.1....................: 5.......................      I.:........................... 
 17.20 h.                1....................: 3.......................     II.:........................... 
 18.10 h.                5....................: 3.......................    III.:........................... 

 
                                     sk.“B“                                                                  Konečné poradie: 

16.55 h.  víť.sk. č.2....................: 6......................      I. :........................... 
17.45 h.                 2....................: 4......................     II.:........................... 
18.35 h.                 6....................: 4......................    III.:........................... 

 
 

           Zápas o 3-4. miesto: 
19.00 h .................: .................. 

 
           Zápas o 1-2. miesto: 

19.25 h. ................: .................. 
 

20.00 h. odovzdanie cien a ukončenie turnaja 



 
Víťazné mužstvo XXI. ročníka - Adamsovci - BN 

 
 

 
Víťazné mužstvá  a organizátor súťaže 

 
 
 

 


