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 P R O P O Z Í C I E 
 

  KVALIFIKÁCII DO OKRESNÉHO KOLA V MINIFUTBALE ŽIAČOK A ŽIAKOV ZŠ 
McDONALD´s CUP 

 
 

VYHLASOVATEĽ :  Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR  a SAŠŠ Bratislava  
SPOLUVYHLASOVATEĽ : Národné športové centrum 
GARANT :  Slovenský futbalový zväz 
GENERÁLNY PARTNER : McDonald´s Slovakia 
ORGANIZÁTOR :   z poverenia RÚŠS  v Žiline organizuje CVČ Elán Ružomberok  
USPORIADATELIA :  Riaditeľstvá :   ZŠ Zarevúca Ružomberok 
     ZŠ s MŠ Lisková 
     ZŠ Bystrická cesta Ružomberok 
           

TERMÍN KONANIA:  11. 10. - 18. 11.  2022 
MIESTO KONANIA:  futbalové ihriská usporiadateľských škôl 
    

KATEGÓRIA:    žiačky a žiaci ZŠ narodení   1. 9. 2012  -  31. 12. 2016  len žiaci 1. - 4. roč. ZŠ 
- musia byť splnené obidve kritériá      

  
ÚČASŤ NA K-OK:  10-členné koedukované družstvo chlapcov a dievčat  a 1 vedúci za každú ZŠ 

účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou – družstvá hrajú v počte 4+1, pričom na hracej  
ploche počas zápasu MUSÍ byť VŽDY jedno dievča  
 

PODMIENKY SÚŤAŽE : doporučujem  naštudovať si materiály v dokumentoch školského portálu – propozície a pravidlá 
   súťaže všeobecne 
 
PRIHLÁSENÉ ZŠ   1. skupina : ZŠ Zarevúca Ružomberok  - usporiadateľ 
NA ŠK. PORTÁLI :    ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 
     ZŠ s MŠ Ľubochňa 
     ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna 
 
   2. skupina : ZŠ s MŠ Lisková   - usporiadateľ 
     ZŠ s MŠ Likavka 
     ZŠ sv. Vincenta 
     ZŠ s MŠ Lúčky 
      
   3. skupina : ZŠ Bystrická cesta Ružomberok - usporiadateľ 
     ZŠ Súkromná 
     ZŠ s MŠ Liptovské Sliače 
     ZŠ s MŠ Liptovská Osada 
    

4. nasadená ZŠ : ZŠ Klačno Ružomberok  
            
PRIHLÁŠKY:   - prihlásené školy sú zaevidované na školskom portáli  
 
SÚPISKY: Pri prezentácii odovzdáte  SÚPISKU družstva spracovanú na školskom portáli, ktorá musí byť   

potvrdená podpisom a pečiatkou riaditeľstva ZŠ. 
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PRAVIDLÁ :  - hrá sa podľa pravidiel malého futbalu a týchto propozícii 
- v skupinách sa hrá systémom každý s každým, s hracím časom 2 x 12 minút /hrubý čas/ 
   s polčasovou prestávkou 5 minút alebo podľa dohody vedúcich družstiev  
- v hracom poli 4 hráči a brankár  

   - každé družstvo štartuje v jednotných dresoch 
   - každý hráč musí mať povinne chrániče holenných kostí 
   - každé družstvo si prinesie so sebou vlastné lopty č. 3 na rozcvičenie 
   - v kvalifikačných skupinách si navzájom rozhodujú učitelia TV 
 
HODNOTENIE :  - za víťazstvo získava družstvo 3 body, za remízu 1 bod a prehru 0 bodov 

- pri rovnakom počte bodov rozhoduje pri zhode dvoch a viac družstiev o poradí rozhoduje : 
   a) väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov 
   b) vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov 
   c) väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov 
   d) vyšší gólový rozdiel zo všetkých zápasov 
   e) väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov 
   f) pokutové kopy v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia 
    
POISTENIE:   - za pretekárov a ich zdravotnú spôsobilosť zodpovedá vysielajúca škola  
  - účastníci musia mať  so sebou kartu poistenca 
 - každý účastník štartuje na vlastné poistenie 
 
POZNÁMKY :           - v prípade, že sa kvalifikácie nezúčastníte, dajte to včas vedieť do CVČ, aby sme danú  

  situáciu mohli ihneď riešiť        
- usporiadateľ kvalifikácie upozorní jednotlivé školy svojej skupiny o podmienkach účasti – 
  hlavne o použití vhodnej športovej obuvi na ich ihrisko 
- v prípade nepriaznivého počasia sa môžu zápasy odohrať aj v telocvični – nezabudnite taktiež  
  na vhodnú obuv do telocvične 
- prosíme upozorniť žiačky a žiakov, aby si so sebou nebrali žiadne cennosti, za ich stratu   
  usporiadateľ nezodpovedá    
- za disciplínu a za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a vnútorných predpisov futbalového  
  ihriska a pokynov usporiadateľa zodpovedajú poverení pedagógovia zúčastnených škôl 
- termíny konania jednotlivých kvalifikácii si dohodne usporiadateľ s účastníkmi 
- termíny konania jednotlivých kvalifikácii nahlási usporiadateľ do CVČ  
- usporiadateľ kvalifikácie nahlási do CVČ poradie škôl bezprostredne po ukončení zápasov  
  a do 3 dní odovzdá súpisky družstiev svojej skupiny spolu s výsledkovou tabuľkou 
    

 
FINANČNÉ ÚHRADY : - cestovné je na náklady vysielajúcej školy   
 
TERMÍN OK :  3. 5. 2023 --- futbalové ihrisko ZŠ Zarevúca Ružomberok 
   - z každej skupiny postupujú len víťaz + nasadené družstvo 
   - v okresnom kole – 4 družstvá      
  
 
 
 
 
 
 
 
          
Iveta MACEKOVÁ  v.r.                 Mgr. Pavol  SVRČEK v r.      
OŠaTV CVČ Elán Ružomberok                           riaditeľ CVČ ELÁN  Ružomberok  
  


