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P  R  O P  O Z  Í  C  I  E 

KRAJSKÉHO  KOLA  VO  FUTBALE  ŽIAKOV  ZŠ 
„Dôvera Školský pohár SFZ“ 

 
VYHLASOVATEĽ :  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava 
ORGANIZÁTOR :   z poverenia  OÚ-OŠ v Žiline organizuje CVČ Elán Ružomberok 
SPOLUORGANIZÁTOR :  MFK Ružomberok a ZŠ Klačno Ružomberok 
 

TERMÍN KONANIA :  11. máj  2015 - pondelok 
MIESTO KONANIA :  Ružomberok – ihrisko s umelou trávou MFK 
HODINA KONANIA :  8.30 – 8.45 hod. -  prezentácia 
    8.45 – 9.00 hod. -  porada vedúcich družstiev, žrebovanie 
               9.00 hod. -  slávnostné otvorenie 
               9.15 hod. -  prvý vyžrebovaný zápas 
 
ÚČASTNÍCI :   - víťazné družstvá Kvalifikácií do KK – celkom 5 družstiev regiónov  
VEKOVÁ KATEGÓRIA :  - žiaci  ZŠ   nar. 1. 1. 2002 – 31. 12. 2009 
ÚČASŤ :   - každé družstvo môže mať maximálne 10 hráčov a 2 vedúcich družstva 
 
PODMIENKA ÚČASTI :  - originál súpiska zo školského portálu  všetkých hráčov  s uvedením dátumu  
                                                                 narodenia každého hráča,   s uvedením  čísel ich dresov a s uvedením    
                                                                 zodpovedného pedagóga,   podpísaná a potvrdená riaditeľstvom ZŠ 

PRIHLÁŠKY :   - nutné je potvrdiť svoju účasť mailom alebo telefonicky - najneskôr  však   
  6. mája 2015 -  ŽIADAM  NAHLÁSIŤ POČET ÚČASTNÍKOV 

 
POISTENIE : - účastníci musia mať so sebou kartu poistenca  

- KK sa hráči ZŠ zúčastňujú na vlastné poistenie  
 - za zdravotný stav a spôsobilosť účastníkov  zodpovedá riaditeľstvo  vysielajúcej ZŠ 

 
FIN.ZABEZPEČENIE:   - všetky náklady hradí  OÚ-OŠ Žilina prostredníctvom organizátora 
    - cestovné je na náklady vysielajúcej školy 
 
PREDPIS :   - krajské  kolo sa bude riadiť  pravidlami  futbalu a týchto propozícií 
HRACÍ SYSTÉM : - každý s každým podľa počtu zúčastnených ZŠ , hrací čas bude  dohodnutý  na porade     
   vedúcich družstiev v deň konania turnaja 
HODNOTENIE : - pri rovnakom počte bodov / pri zhode dvoch a viac družstiev /o umiestnení rozhoduje : 
 1. väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov 
 2. vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov 
 3. väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov 
 4. gólový rozdiel zo všetkých zápasov 
 5. väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov  

6. kopy zo značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia 
VÝSTROJ HRÁČOV :  - každé družstvo štartuje v jednotných očíslovaných dresoch 

- každé družstvo si prinesie vlastné lopty na rozcvičenie 
- nutná je predpísaná športová obuv hráčov – kopačky s lisovanými kolíkmi  

 
POZNÁMKY :   1. prosíme o dochvíľnosť na prezentáciu 
    2. prosíme upozorniť žiakov, aby si nebrali so sebou žiadne cennosti, za ich  

stratu nezodpovedáme 
3.         za disciplínu a za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a vnútorných    

predpisov futbalového štadióna MFK  a  pokynov organizátora zodpovedajú  
poverení pedagógovia zúčastnených ZŠ 

    4. súpisku je nutné spracovať na školskom portáli najneskôr do 10. 5. 2015 !!!!!! 
    5. organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách, ak to bude nevyhnutné 
 
 
IVETA MACEKOVÁ v.r.       Mgr. PAVOL SVRČEK v.r.  
OŠaTV CVČ ELÁN        riaditeľ CVČ ELÁN Ružomberok 
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