
Krajské centrum voľného času Trenčín, 

Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách Trenčín, 

ZŠ Novomeského Trenčín 
 

 

PROPOZÍCIE  
KRAJSKÉ KOLO V MALOM FUTBALE ZŠ   

JEDNOTA futbal Cup - chlapci, dievčatá 

 

 

 

 

 

 

Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Nadácia Jednota  

COOP a Slovenská asociácia športu na školách 

 

Usporiadateľ:   Krajské centrum voľného času Trenčín, Krajská rada Slovenskej 

asociácie športu na školách Trenčín, ZŠ Novomeského Trenčín 

 

Hlavný partner:  Nadácia Jednota COOP a COOP Jednota Slovensko 

 

Miesto:   ZŠ Novomeského Trenčín  

 

Termín:   02. 06. 2016 

 

Časový rozpis: 9.30 -  9.45 prezentácia 

            9.45                 technická porada 

10.00  začiatok súťaže 

 

Účastníci:   Družstvo tvorí maximálne 10 súťažiacich + 2 vedúci. 

                                    víťazi reg. kôl Trenčín, Považská Bystrica, Prievidza 

                                    Poznámka: Na ihrisku hrajú štyria hráči / hráčky a brankár. 

Kategória:        starší žiaci a žiačky ZŠ nar. 1. 1. 2000 a mladší 

 

Podmienky  

účasti:   vloženie súpisky na portál www.skolskysport.sk, podpísanú a potvrdenú  

                         súpisku riaditeľom školy - predložiť pri prezentácií. 

 

Predpis:  Hrá sa podľa platných pravidiel malého futbalu a týchto  propozícií. 

Pravidlá nájdete na stránke www.skolskysport.sk. 

 

Výstroj:           Každé družstvo štartuje v jednotných očíslovaných dresoch (priniesť 2 

sady dresov – tmavé a bledé). Lopty k rozcvičeniu si každé družstvo 

prinesie. Organizátor zabezpečuje len hracie lopty. 

Hrá sa na ihrisku s umelou trávou - treba prispôsobiť obuv.             

 

Cestovné:    Na vlastné náklady 

 

http://www.skolskysport.sk/
http://www.skolskysport.sk/


Ceny:   Diplomy, pohár, medaile 

 

Občerstvenie:   Zabezpečí organizátor 

 

Poistenie:  Účastníci musia mať so sebou kartu poistenca. Za poistenie účastníkov  

                         školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca škola. 

 

Rôzne:   Za stratu osobných vecí usporiadateľ nezodpovedá. 

 

Protesty: Hlavnému rozhodcovi s vkladom 5 € do 10 min. po skončení zápasu. 

Pri zamietnutí suma prepadá v prospech organizátora. 

 

Upozornenie:    Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. 

 

Hodnotenie:  Za výhru sa prideľujú 3 body, za remízu 1 bod, prehra 0 bodov.  

                                    Pri rovnosti bodov rozhoduje: 

1. vzájomný zápas, 

2. rozdiel gólov, 

3. väčší počet strelených gólov, 

4. podiel gólov, 

5. penalty (5), a potom až do rozhodnutia zápasu. 

 

Prihlášky:  Telefonicky alebo e-mailom do 30. 5. 2016, nahlásiť aj presný počet,  

                                    Mgr. Miriam Olešáková, 0907 562 830 kcvc.mirka@stonline.sk 

 

 

 

  

 PaedDr. Daniel Beníček     PaedDr. Renáta Bieliková 

                predseda KR SAŠŠ           riaditeľka KCVČ  

 

 

 


