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MŠK FOMAT MARTIN

Z HISTÓRIE TURNAJA 
1. ročník: - sa uskutočnil v roku 2013 a vtedy bol určený pre hráčov s rokom narodenia 2003, 

- turnaj vyhralo družstvo MŠK FOMAT MARTIN pod vedením trénera Palidera,
- turnaja sa zúčastnili tieto družstvá: FAMT Prešov, MFK Nová Dubnica, FKM Karlová Ves, KAC Košice, 
FK Mladosť Petrovec (SRB), FK Junior Košice, MFK Zvolen a domáce družstvo MŠK FOMAT Martin. 

2. ročník: - sa zorganizoval po ročnej prestávke, teda v roku 2015 a hrali ho chlapci a dievčatá s rokom narodenia 2005, 
- víťazmi turnaja sa znova stali chlapci z MŠK FOMAT MARTIN, pod vedením trénera Peržeľa,
- v roku 2015 hrali turnaj tieto družstvá: FK Mladosť Petrovec, dve družstvá z klubu KP Kalisia 14 Kalisz (PL), 

FK Lokomotíva Zvolen, FK Třínec (CZ), MFK Ružomberok, a nakoniec domáci MŠK FOMAT Martin.

3. ročník: - v roku 2016 sme turnaj organizovali pre hráčov s rokom narodenia 2006, 
- „zlatý hattrick“ chlapcom z MŠK FOMAT MARTIN nevyšiel. Víťazstvom na turnaji sa môžu pochváliť hráči z 
klubu FK Inter Bratislava, 
- turnaja sa zúčastnili tieto družstvá: dve z klubu KP Kalisia 14 Kalisz (PL), FK Pohronie, FK Junior Košice, 
FK Inter Bratislava, FC Nitra, Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., a MŠK FOMAT Martin (tréner Palider). 

4. ročník: - turnaj „2007-čiek“, čerstvých U11 sa odohral v roku 2017,
- trofej najlepšieho družstva turnaja si odniesli hráči z poľského KP  CALISIA 14  KALISZ, ktorí získali plný 
počet bodov za sedem víťazstiev,
- zúčastnené družstvá z roku 2017: dve domáce družstvá MŠK FOMAT Martin (tréner Berník Matej), víťazi 
turnaja KP CALISIA 14 Kalisz (PL), Békescsába 1912 Elóre SE (HU), MFK Ružomberok, FK Pohronie, 
FK Poprad, a FK Nový Jičín (CZ).

5. ročník: - odohrali turnaj hráči a hráčky s rokom narodenia 2008 a mladší,
- víťazmi sa zaslúžene stali hráči MŠK Žilina, ktorí si najväčší pohár prevzali na pódiu pre víťaza turnaja,
- zúčastnené družstvá: MŠK FOMAT Martin (tréner Švehla), MŠK Žilina, FC Vítkovice 1919 (CZ), MFK Zvolen, 
MFK Ružomberok, FC Baník Prievidza, Jupie FŠMH, FK Pohronie.

6. ročník: - najstaršie prípravky s rokom narodenia 2008 si turnaj zahrali aj minulý rok. Stalo sa tak z dôvodu zmeny termínu 
konania turnaja - z pôvodného mesiaca august na nový termín, mesiac jún, teda na záver sezóny.
- zaviedli sme hneď niekoľko ďalších noviniek. Viac o nich sa dozviete na nasledujúcej strane,
- po troch rokoch sa víťazmi turnaja stali domáci MŠK FOMAT Martin, tréner Švehla Ľubomír.
- zúčastnené družstvá: domáci MŠK FOMAT Martin, FC Baník Prievidza, FC Petržalka, Jiskra Staré Město (CZ),             
a Výber Turčianskeho Futbalového Zväzu U11.
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MŠK FOMAT MARTIN

ZVYŠOVANIE KVALITY TURNAJA

Každým rokom sa snažíme zvyšovať kvalitu turnaja a úroveň poskytnutých služieb.

Za týmto účelom sme za posledné dva roky pripravili hneď niekoľko zmien a noviniek:

1. Premenovanie turnaja z pôvodného „Miluj loptu, nie drogy“ na nový názov „Medzinárodný Futbalový Turnaj  
Martin“,  ktorý sme venovali pamiatke nášmu priateľovi a funkcionárovi klubu MŠK FOMAT Martin, a hlavne 
človeku so srdcom na správnom mieste. A preto nesie aj názov „Memoriál Jaroslava Tarabu“, 

2. Vytvorili sme logo turnaja, ktoré veríme, raz bude patriť k značkám turnajov tej najvyššej úrovne.
3. Dva roky hráme turnaj na živej tráve. A to v krásnom prostredí Turca, v obciach Bystrička alebo Žabokreky.
4. Online sledovanie výsledkov odohraných zápasov a postavenia družstiev v tabuľke, a to takmer okamžite po 

odohratí zápasu. Vďaka načítaniu QR-kódu Vašim smart zariadením môžete sledovať výsledky turnaja.          
QR-kód bude zobrazený v propozíciách turnaja, ale nájdete ho aj na našej webovej stránke www.msk.fomat.sk
v sekcii „Domáce turnaje“.

5. Zaznamenávali sme zápasy pomocou drona. Zostrih, resp. upútavku turnaja nájdete aj na “Youtube“ 
https://youtu.be/Jq6HwYEVa24 

6. Zmena herného systému: Po vzore SFZ – podľa pravidiel pre prípravkárske ročníky, odohrá každé družstvo 
súčasne dva zápasy na dvoch ihriskách súčasne s tým istým súperom. Teda systémom 2x 6+1. Výsledok sčítania 
oboch výsledkov bude skóre zo stretnutia týchto dvoch družstiev. Takto sa do hry zapojí viac detí a teda každý 
dostane viac príležitosti hrať, a samozrejme my ostatní budeme mať možnosť vidieť viac gólov.

7. Predchádzajúca zmena neskráti herný čas oproti predchádzajúcim ročníkom, pretože turnaj plánujeme 
odohrať na dvoch veľkých futbalových ihriskách, kde na jednom sa stretnú dve družstvá vo svojom dvojzápase, 
a na druhom veľkom ihrisku ďalšie dve družstvá vo svojom dvojzápase.

8. Aj pri nižšom počte prihlásených družstiev sa neskráti herná minutáž, pretože máme pripravený tzv. odvetný 
systém. Teda družstvá si zmerajú svoje sily na turnaji dva krát.

9. A ďalšie zmeny týkajúce sa skvalitnenia služieb ubytovania či poskytnutej stravy účastníkom turnaja.
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MŠK FOMAT MARTIN

KLUBY KTORÉ SA ZÚČASTNILI TURNAJOV IFTM
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MŠK FOMAT MARTIN

BUDEME RADI,

ak čo najskôr potvrdíte vašu účasť na našom letnom turnaji, 

a to priamo  u  koordinátora prípraviek a hlavného organizátora turnaja, 

pána Fúčelu Rastislava,

ktorý rád  zodpovie na všetky vaše otázky.

KONTAKT:

Fúčela Rastislav - hlavný organizátor turnaja

t.č.: 0907 831441

e-mail: fucelarasto9@gmail.com

Toto je len pozvánka, po potvrdení účasti Vám budú včas zaslané propozície turnaja s podrobnosťami.

mailto:fucelarasto9@gmail.com

