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LADISLAV PAVLOVIČ 

 Narodil sa 8. apríla.1926 v Prešove. Prezývaný aj ako Ruský cár, pochádza z 12 detí, s ktorých dvaja chlapci - on a o dva 

roky mladší Rudolf to dotiahli až do prvej futbalovej ligy. Ladislav a Rudolf hrali v drese Tatrana Prešov spolu 22 rokov - Laco 

obliekal dres Tatrana dlhé roky aj v hokeji.  

 

Futbalová rodina si ho pamätá ako klasické pravé krídlo s vynikajúcou chuťou do hry, s kľučkami, rýchlosťou a výbornou 

streľbou. Prvú ligu hral 17 rokov, okrem vojenskej služby strávenej v bratislavskej Červenej hviezde vždy za Tatran Prešov. 

V r. 1960 obsadili 3. miesto v Pohári národov. V roku 1961 sa delil o titul kráľa strelcov s Rudolfom Kučerom, roku 1964 už s 

nikým. Reprezentačný dres obliekol 14 ráz a dal 2 góly. Pri založení Klubu ligových kanonierov dostal odznak číslo 4, 

nastrieľal spolu 164 ligových gólov.  

 

Hoci Ladislav Pavlovič oficiálne skončil svoje aktívne pôsobenie na ihrisku 11.mája 1966, kapitola jeho futbalového života sa tým 

neuzatvorila. Vďaka pochopeniu manželky sa i naďalej venoval výchove futbalistov a zo 102 dorastencov, ktorých trénoval hralo 

v 1. Československej lige 30 hráčov, ďalší v 2. lige a v iných súťažiach. Bol aj zakladateľom ženského futbalu v Prešove.            

V otcových futbalových šľapajach kráčali i jeho synovia Ladislav (reprezentoval ako dorastenec Československo a hral za dorast 

Sparty Praha) a Ľubomír (v drese Tatrana sa stal majstrom Slovenska). Futbal dal Ladislavovi Pavlovičovi lásku, náplň života, 

mal ho nesmierne rád aj preto, lebo mu dovolil precestovať kus sveta a spoznávať nielen nové krajiny, ale hlavne nových ľudí. 

 

 



 

TURNAJ LADISLAVA PAVLOVI ČA - 2. ROČNÍK 
 

 
TERMÍN KONANIA 04.12.2010 - sobota, začiatok o 8:00 hodine  
 
MIESTO KONANIA Športová hala na ZŠ Sibírska    
 
ORGANIZÁTOR  1.FC Tatran Prešov  
 
KATEGÓRIA  U19 starší dorast -  hráči narodení  po   01.01.1992 
    U17 mladší dorast -  hráči narodení  po  01.01.1994 
 
ŠTARTOVNÉ  0,00 € 
    
POČET DRUŽSTIEV  6 družstiev v kategórii U 19   

6 družstiev v kategórii U 17 
 
ÚČASTNÍCI  SK Sigma Olomouc U19 ( Česko ), Nowy  Sacz ( Poľsko ), ŠK Slovan Bratislava, MFK Ružomberok, MFK Košice, FK 

Spišská Nová Ves U17  a 1.FC Tatran Prešov.  
 
POČET HRÁČOV  4 hráči + 1 brankár,  maximálny počet členov výpravy 17 hráčov + 2 členovia realizačného tímu        
            
HRACÍ SYSTÉM Družstvá budú hrať systémom  „každý s každým“ . Hrací čas je 1 x 20 minút, prestávka medzi zápasmi je 2 minúty. Za 

víťazstvo v zápase sa započítavajú víťazovi do tabuľky 3 body, za remízu 1 bod. Hráčov možno striedať priebežne počas 
hracej doby. V prípade rovnosti bodov rozhodujú vzájomné zápasy a góly v nich dosiahnuté. Ak nie je možné rozhodnúť 
o poradí podľa vzájomných zápasov, o poradí rozhodne rozdiel strelených a obdržaných gólov, rozstrel z pokutových 
kopov.  

KARTY   žltá karta - vylúčenie na 2 minúty, po druhej žltej karte má hráč stop na nasledujúce stretnutie  
 
CENY  Poháre pre družstva umiestnené v konečnej tabuľke  na 1.- 3. mieste. Všetci hráči budú odmenení pamätnými 

medailami. Vecné ceny budú udelené pre najlepšieho strelca turnaja, najlepšieho brankára a pre jedného hráča , ktorý 
zaujal ne celom turnaji svojim výkonom. 

 



 

 
ORGANIZA ČNÉ ZABEZPEČENIE 

 
 
Ubytovanie zabezpečí usporiadateľ na základe požiadaviek účastníkov turnaja v domove mládeže  pre všetkých členov výpravy  dňom 03.12.2010 

a končiac dňom 05.12.2010. ( Súkromný domov mládeže Sabinovská 2 je od hlavného štadióna 1.FC Tatran Prešov vzdialený 5 minút chôdze ).  

Stravovanie zabezpečí usporiadateľ na základe požiadaviek účastníkov turnaja v jedálni domova mládeže počnúc večerou dňa 03.12.2010 na náklady 

organizátora turnaja.    

Usporiadateľ zabezpečí službu lekárskej prvej pomoci počas celého priebehu turnaja. 

 

POŽIADAVKY NA VEDÚCICH DRUŽSTIEV: Zabezpečiť dve sady dresov rôznej farby pri dodržaní rovnakých čísel hráčov.  

Súpisku družstva s označením kapitána a brankárov odovzdať najneskôr 15 minút pred začiatkom prvého zápasu.. 

 

Predpokladaný príchod, počty ubytovaných a stravovaných spresniť telefonicky najneskôr do 25. 11. 2010  na nižšie uvedenej kontaktnej adrese. 

 

 Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

 
Kontakt: 00421 903 41 48 61, 00421 63 23 74 
mladez@1fctatran.sk  
 
 

Ján   K U K L A 
riaditeľ mládeže 1.FCTP 

 
 
 



 

 
 

                          

                                      

                                                                       
 

  


