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P R O P O Z Í C I E 

OBVODNÉHO KOLA    VO  VEĽKOM  FUTBALE    ŽIAČOK   ZŠ 
„ŠKOLSKÝ  POHÁR“ 

 
 

VYHLASOVATEĽ :   Ministerstvo školstva SR  Bratislava 
ORGANIZÁTORI :   z poverenia KŠÚ Žilina : MÚ OŠMaŠ,  CVČ Elán Ružomberok 
SPOLUORGANIZÁTOR :   MFK Ružomberok  

TERMÍN KONANIA  :    3. mája   2011    ( zmena ) 
MIESTO KONANIA :  futbalové ihrisko  ZŠ Zarevúca Ružomberok  
HODINA KONANIA :  9.00 hod. 
PREZENTÁCIA  :   8.15 – 8.45 hod . – ihrisko ZŠ Zarevúca 
PRIHLÁŠKY NA OK :  telefonická prihláška školy do CVČ Elán  - potvrdenie  účasti  do  27.apríla 2011 
 
VEKOVÁ KATEGÓRIA :  žiaci narodení :   1.1. 1995  -  31.12. 2000 

 
ÚČASŤ :     15 členné    družstvá  žiačok  ZŠ + 2 vedúci     

1. ZŠ Zarevúca  Ružomberok 
2. ZŠ Lisková 
3. ZŠ Liptovské Revúce  
4. ZŠ Sládkovičova Ružomberok 
5. ZŠ Klačno Ružomberok 
6. Gymnázium sv. Andreja Ružomberok 

 
SYSTÉM HRY :  bude sa hrať v dvoch skupinách po tri družstvá na základe žrebovania a v  skupinách  
                                                              systémom   každý s každým,  

 iné náležitosti ako hrací čas a pod. si dohodneme v deň konania pri prezentácii 
PODMIENKA ÚČASTI :   súpiska družstva s uvedením mena a priezviska hráčok, dátumom ich  narodenia,  
                                                              potvrdená  a podpísaná riaditeľom školy, ktorý zodpovedá za správnosť údajov 
PRAVIDLÁ :   hrá sa podľa pravidiel veľkého futbalu a týchto propozícií 
HODNOTENIE :    o umiestnení rozhoduje: 

1. väčší počet bodov 
2. vzájomný zápas 
3. gólový rozdiel zo všetkých zápasov 
4. gólový podiel zo všetkých zápasov 
5. penalty 

 
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 žiačky, aby si so sebou nebrali žiadne cennosti 
     - družstvá si prinesú vlastné lopty na rozcvičenie 
     - za zdravotný stav, telesnú spôsobilosť žiačok, za ich bezpečnosť a  dodržiavanie   

                   organizačných pokynov organizátora zodpovedá vysielajúca ZŠ  a poverený pedagóg 
    -  do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční dňa  9. mája 2011 v Ružomberku    

   postupuje víťaz  OK 
 
 
Katarína Bajtalová               Mgr. Vladimír Pančík    Ing. Jozef Pažítka    
CVČ Elán Ružomberok                          CVČ ELÁN Ružomberok    MÚ OŠMaŠ    Ružomberok 
 


