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P R O P O Z Í C I E 
OBVODNÉHO KOLA VO VE ĽKOM FUTBALE ŠTUDENTOV SŠ 

O POSTUP NA MEDINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ ISF DO ČÍNY 
 
 
VYHLASOVATEĽ :  MŠ SR a SAŠŠ Bratislava 
ORGANIZÁTORI :  z poverenia  KŠÚ Žilina:  MÚ OŠMaTK, OR SAŠŠ a CVČ ELÁN  
                                          v Ružomberku 
SPOLUORGANIZÁTOR :  MFK Ružomberok  
TERMÍN KONANIA :  25. október  2010 
MIESTO KONA NIA :  futbalové ihrisko s umelou trávou MFK Ružomberok 
HODINA KONANIA :  8.45 – 9.00 hod. prezentácia, porada a žrebovanie 
                        9.15 hod. otvorenie OK 
              9. 30 hod. prvý zápas 
ÚČASŤ NA OK  :  15 členné družstvo hráčov SŠ a 2 vedúci 
VEKOVÁ KATEGÓRIA :  študenti narodení 1. 1. 1994 – 31.12.1996 
PODMIENKA ÚČASTI :  pri prezentácií je nutné odovzdať súpisku ú častníkov  s menom a   

priezviskom hráča, s dátumom jeho narodenia, potvrdenú a podpísanú  
riaditeľom SŠ 

PRAVIDLÁ  :  hrá sa podľa pravidiel veľkého futbalu a týchto propozícií 
HRACÍ SYSTÉM :  určí organizátor na základe počtu prihlásených  SŠ 
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 

 
PRIHLÁŠKY  :  účasť SŠ je nutné telefonicky alebo mailom nahlási ť do CVČ Elán  

najneskôr  22. októbra  2010 do 11.00 hod. – po tom to termíne už 
prihlášky  nebudeme akceptova ť 

POISTENIE :  každý účastník sa OK zúčastňuje na vlastné poistenie, preto je nutné     
                                           mať  so sebou kartu poistenca a občiansky preukaz 
POZNÁMKA :  - za zdravotný stav a telesnú spôsobilosť študentov, za dodržiavanie  

organizačných pokynov organizátora zodpovedá vysielajúca SŠ                
a poverený pedagóg 

- prosíme upozorniť študentov, aby si so sebou nebrali žiadne  
  cennosti – spoločné šatne  
- zúčastnené družstvá si musia doniesť so sebou lopty na rozcvičenie 
- hrá sa na ihrisku s umelou trávou, preto je nutné  upozorni ť   
 študentov,  že musia ma ť kopačky s lisovanými kolíkmi   
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