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P R O P O Z Í C I E 
REGIONÁLNEHO KOLA VO VE ĽKOM FUTBALE  

ŠTUDENTIEK A ŠTUDENTOV SŠ 
 
 
VYHLASOVATEĽ : Ministerstvo školstva SR a SAŠŠ Bratislava 
ORGANIZÁTOR :  z poverenia KŠÚ Žilina : MÚ OŠMaŠ, OR SAŠŠ a CVČ Elán Ružomberok 
SPOLUORGANIZÁTOR :  MFK Ružomberok 
 
TERMÍN KONANIA :   17. máj  2010   
MIESTO KONANIA :  futbalové ihrisko MFK Ružomberok - umelý trávnik  
HODINA KONANIA :  prezentácia           8. 30 hod. – tribúna  
        9. 00  hod. –1.  zápas  -  študenti SŠ 
               2.  zápas   -  študentky SŠ  
ÚČASŤ NA RK  :  víťazné družstvá študentiek a študentov SŠ okresu Ružomberok a okresu L. Mikuláš 

- 15 členné družstvo hráčov, hráčok a  2 vedúci 
VEKOVÁ KATEGÓRIA:  študentky a študenti SŠ narodení 1. 1. 1990 a mladšie - mladší 
PODMIENKA ÚČASTI :  pri prezentácii je nutné odovzdať súpisku účastníkov s menom 
    a priezviskom hráčok a  hráčov, s presným dátumom ich narodenia, potvrdenú  
    a podpísanú riad. SŠ 
PRIHLÁŠKY : prosíme telefonicky nahlásiť - potvrdiť účasť – na hore uvedené t. č. , najneskôr  

          však   13. 5. 2010 do 11. 00 hod. – po tomto termíne už prihlášky nebudeme 
 akceptovať 

 
PRAVIDLÁ  :  - hrá sa podľa pravidiel futbalu a týchto propozícií  v prípade nerozhodného 
      výsledku budú nasledovať penalty  

- hrací čas dohodneme spoločne pri prezentácii 
 
POISTENIE :  každý účastník sa RK zúčastňuje na vlastné poistenie, musí mať so sebou kartu   
                                                    poistenca a občiansky preukaz 
 
POZNÁMKA  :  - prosíme upozorniť študentky a študentov, aby si so sebou nebrali žiadne cennosti 
      za ich stratu nezodpovedáme  

- zúčastnené družstvá si musia doniesť so sebou lopty na  rozcvičenie –  
 spoluorganizátor poskytne len hraciu loptu na  zápas 
- futbalový klub nedovoľuje použiť na umelom trávniku kolíkové kopačky,   
  môžu byť len lisované 

 
CESTOVNÉ   :  hradí OR SAŠŠ Ružomberok 
 
 
 
Katarína  BAJTALOVÁ   Mgr. Vladimír   PANČÍK    Ing. Jozef PAŽÍTKA 
OR SAŠŠ Ružomberok   CVČ ELÁN Ružomberok  MÚ OŠMaŠ Ružomberok  
   


