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P R O P O Z Í C I E 

KVALIFIKÁCIE LIPTOV     VO  VEĽKOM  FUTBALE    ŽIAKOV   ZŠ 
„COCA – COLA  ŠKOLSKÝ  POHÁR“ 

 
 

VYHLASOVATEĽ :   Ministerstvo školstva SR  Bratislava 
ORGANIZÁTORI :   z poverenia KŠÚ Žilina : MÚ OŠaŠ,  CVČ Elán Ružomberok 
SPOLUORGANIZÁTOR :   MFK Ružomberok  
 
TERMÍN KONANIA  :    30. apríl    2012  
MIESTO KONANIA :  štadión MFK Ružomberok – umelá tráva 
HODINA KONANIA :  10.30 hod. 
PREZENTÁCIA  :     9.30 – 10.00  hod. 
 
PRIHLÁŠKY  :   telefonická prihláška víťaza obvodného kola Ružomberok a Liptovský Mikuláš   
    do  26. apríla 2012  na hore uvedené telefónne čísla 
 
VEKOVÁ KATEGÓRIA :  žiaci narodení :   1.1. 1996  a mladší 

 
ÚČASŤ :     15 členné  družstvo  žiakov  ZŠ + 2 vedúci    Liptovský Mikuláš 
                                                15 členné  družstvo  žiakov  ZŠ + 2 vedúci    Ružomberok 
 
PODMIENKA ÚČASTI :   súpiska družstva s uvedením mena a priezviska hráčov, dátumom ich  narodenia,  
                                                              potvrdená  a podpísaná riaditeľom školy, ktorý zodpovedá za správnosť údajov 
PRAVIDLÁ :   hrá sa podľa pravidiel veľkého futbalu a týchto propozícií =  1 zápas 
 
ROZHODCOVIA :   zabezpečí MFK Ružomberok 
 
POISTENIE :    účastníci štartujú na vlastné poistenie a zodpovednosť vysielajúcej školy,  každý  
                                                              účastník musí   mať so sebou kartu poistenca 
 
ÚHRADY:    cestovné bude preplatené na základe predložených spiatočných lístkov  

 s vypísaním  predpísaných formulárov – v CVČ Elán.   Nutná je telefonická                
 dohoda s p. Bukovskou  - 044/43 238 00 

  
POZNÁMKA :     - prosíme upozorniť žiakov, aby si so sebou nebrali žiadne cennosti 
     -družstvá si prinesú vlastné lopty na rozcvičenie 
     -za zdravotný stav, telesnú spôsobilosť žiakov, za ich bezpečnosť a  dodržiavanie   

                  organizačných pokynov organizátora zodpovedá vysielajúca ZŠ  a poverený pedagóg 
    - na ihrisku MFK s umelou trávou musia mať  hráči  len kopačky s lisovanými  
                                                                kolíkmi. 

- do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 3. mája 2012 v Žiline   postupuje   
  víťaz kvalifikácie LIPTOV 

 
 
 
 
 
 
 
Katarína Bajtalová  v.r.                  Mgr. Pavol Svrček  v.r.     
CVČ Elán Ružomberok                               CVČ ELÁN Ružomberok  
  



 
 
 
 

 


