Návrh KM pre jarnú časť súťaže turnajov prípraviek.
1.) Pokračovať v jarnej časti po dohode termínovej listiny na stretnutí zástupcov klubov (termín
stretnutia sa určí formou ÚS KM) v tej verzii ako v jesennej časti ale zo zmenou hracieho
času pre skupinu „A“ a to na 2 x 10 minút a nie ako doteraz 2 x1 5. Nakoľko v tejto skupine je
5 družstiev, tak sa čas strávený na turnajoch stáva náročný nie len pre aktérov týchto
zápasov (hráčov) ale aj pre usporiadateľov , rodičov a všetkých čo sa na organizácii turnajov
podieľajú.
2.) Pre jarnú časť zmeniť pre oživenie zloženie skupín tak, aby boli atraktívnejšie pre
jednotlivých aktérov. Pod pojmom atraktivity sa myslí aj to, aby jednotlivé zápasy mali
vyrovnanejší priebeh a aby si boli súperi vyrovnanejšími partnermi. Žiadnemu družstvu nedá
výhra nad súperom trebárs 10:0 pre napredovanie hráčov nič, len výhru. Takto navrhnuté
skupiny budú vyrovnanejšie !!!!
Skupina A: MFK Ilava, TJ Dolná Breznica (ŠK Tatran Horovce), TJ Priehrada Udiča, MFK Nová
Dubnica, LR Crystal Lednické Rovne
Skupina B: TJ Hradčan Lednica, TJ Kovo Beluša, TJ Iskra Malé Lednice (TJ Partizán Domaniža),
FK Partizán Prečín
Skupina C: TJ Slovan Košecké Podhradie ( FK Košeca), TJ Iskra Borčice, TJ Jednota Dulov, FC
Orlové

Návrh pre nový ročník súťaže 2013/2014
1.) Vytvoriť dve skupiny a to :
Skupina A: MFK Ilava, TJ Dolná Breznica (ŠK Tatran Horovce), TJ Hradčan Lednica, TJ Slovan
Košecké Podhradie(FK Košeca), TJ Iskra Borčice, TJ Jednota Dulov, MFK Nová Dubnica
Skupina B: TJ priehrada Udiča, FC Orlové, TJ Iskra Malé Lednice ( TJ Partizán Domaniža), FK
Partizán Prečín, TJ Kovo Beluša, LR Crystal Lednické Rovne
2.)Vytvoriť iba jednu skupinu- triedu
Od súťažného ročníka 2013/2014 hrať súťaž skupiny prípraviek v dvoch alebo jednej skupine ako sa
hrajú súťaže v kategórii žiakov. To znamená dvojkolovo doma -vonku, jarná a jesenná časť
a vylosovanie bude podľa bergerových tabuliek. Hracími dňami pre súťaž prípraviek bude sobota.
Hrať sa bude ako doteraz na turnajoch na šírku ihriska, brány 5x2m, hrací čas 2x 25 minút, napísaný
zápis a podobne. V jeden deň sa odohrá iba jeden zápas.
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