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P R O P O Z Í C I E 
krajského  kola vo veľkom  futbale študentiek  SŠ 

  
 
 
VYHLASOVATEĽ : Ministerstvo školstva SR a SAŠŠ Bratislava 
ORGANIZÁTOR : z poverenia KŚÚ Žilina : MÚ OŠMaŠ, OR SAŠŠ  a CVČ Elán Ružomberok 
SPOLUORGANIZÁTOR : MFK  Ružomberok 
 

TERMÍN KONANIA : 24. 5.  2010 
 
MIESTO KONANIA : MFK Ružomberok – štadión s umelou trávou  
HODINA KONANIA : 8. 30 hod. – 8.45 hod. - prezentácia 
                        8.45 hod. - porada vedúcich a žrebovanie  

                    9.15 hod. - otvorenie turnaja  
      9.30 hod. - prvý vyžrebovaný zápas 

 
ÚČASŤ NA KK  : 15 členné družstvá študentiek SŠ  a 2 vedúci 
VEKOVÁ KATEGÓRIA : študentky denného štúdia  SŠ  nar. 1. 1. 1990 a  mladšie 
PODMIENKA ÚČASTI : súpiska 15 členného družstva - mená a priezviská hráčok, dátum ich  narodenia,                  

 čísla ich dresov, s  uvedením zodpovedného vedúceho družstva, potvrdená      
 a podpísaná riaditeľstvom  SŠ 

SYSTÉM TURNAJA : - hrá sa podľa pravidiel futbalu a  týchto propozícií 
    - hrací čas a systém turnaja  sa určí  na porade vedúcich družstiev podľa počtu  
                                                          zúčastnených družstiev  
HODNOTENIE  : V prípade rovnosti bodov  o umiestnení rozhoduje: 

1. vzájomný zápas 
2. rozdiel strelených a obdržaných gólov 
3. podiel strelených a obdržaných gólov 
4. vyšší počet strelených gólov 
5. pokutové kopy 

ŠPORTOVÉ OBLEČENIE : nutné sú jednotné športové dresy s číslami, vlastná futbalová lopta na rozcvičenie 
ROZHODCOVIA : zabezpečí organizátor 
POISTENIE : študentky štartujú na zodpovednosť vysielajúcej SŠ, ktorá zodpovedá  za ich  
                                                 zdravotný stav a športovú  spôsobilosť,  súťažiace sú poistené len  na vlastné poistenie,            
                                                každá hráčka musí mať so sebou kartu poistenca a občiansky preukaz 
PRIHLÁŠKY  : osobne alebo telefonicky / nahlásiť aj počet účastníkov / najneskôr však  18.5.2010               
                                                        do 11 00 hod. - termíne  prihlášky už nebudú akceptované   
ÚHRADY  : OR SAŠŠ – CVČ Elán Ružomberok z dotácii KŠÚ Žilina 
POZNÁMKY  : - prosíme upozorniť študentky, aby si so sebou nebrali žiadne cennosti – za ich stratu 
    nezodpovedáme! 
    - futbalový klub nedovoľuje použiť na umelom trávniku kolíkové kopačky - môžu 
    byť len lisované 
 
 
Katarína  BAJTALOVÁ   Mgr. Vladimír PANČÍK            Ing. Jozef PAŽÍTKA 
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