
Školské majstrovstvá Trnavského kraja  

vo FUTSALE SŠ 
pre školský rok 2016/2017 

 

 

Vyhlasovateľ : MŠVVaŠ SR 

Spoluvyhlasovateľ:  SAŠŠ  

 

Usporiadateľ :  Kalokagatia – centrum voľného času  v Trnave 

    

Termín :   28. februára 2017 od 9.00   

Miesto :  Mestská športová hala Trnava, ul. Rybníkova 

  

Prezentácia : Od 8.00 – 8.45 hod. na mieste konania podujatia 
 

Kategórie :  Chlapci SŠ (denné štúdium); narodení po 01. 01. 1997 a mladší 
Poznámka : 

Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú gymnázium v osemročnej forme (nastúpili na gymnázium po ukončení piateho 

ročníka ZŠ) môžu reprezentovať školu v kategórii ZŠ pri dodržaní podmienky, že sú žiakmi prímy, sekundy, 

tercie a kvarty (na ZŠ by boli žiakmi 6. – 9. ročníka). 

 

Títo žiaci a žiačky v bežnom ročníku (školský rok 2016/2017) môžu štartovať aj v kategórii stredných škôl, ale 

v tom prípade už nemôžu štartovať v kategórii základných škôl.  

Každý z účastníkov školských športových súťaží môže teda štartovať LEN V JEDNEJ VEKOVEJ 

KATEGÓRII. 
 

Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú vyššie ročníky osemročných gymnázií (kvinta, sexta, septima, oktáva – prípadne 

iné označenie) môžu súťažiť len v kategórii stredných škôl. 

 

 

Účastníci :  Víťazné družstvá okresných kôl 
 

Prihlášky :  Prostredníctvom školského športového portálu www.skolskysport.sk 

Najneskôr do 21.2.2017!                              

 

Upozornenie:  Školy, ktoré nebudú prihlásené a nebudú mať vloženú súpisku 

v systéme školského športového portálu nebudú do súťaže zaradené 

(nebudú pripustené štartovať).                              
 

Informácie: Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, 917 01 Trnava, tel. 033/3236697 – 

Mgr. Lenka Klučková, cvc.kalokagatia@gmail.com 

 
 

Systém súťaže : Vo dvoch vyžrebovaných skupinách hrá každý s každým 2 x 10 minút, 

víťazi skupín hrajú o 1. miesto, druhí o 3. miesto. O poradí v skupine 

rozhoduje počet získaných bodov, pri rovnosti – vzájomný zápas, 

rozdiel gólov, väčší počet dosiahnutých gólov, podiel gólov, penaltový 

rozstrel. Hrá sa podľa pravidiel futsalu a tohto rozpisu (4 hráči v poli + 

brankár) .  

 Hrá sa so špeciálnou loptou s tlmeným odskokom.  
 

Podmienka účasti : Súpiska vložená na školský portál - obsahujúca meno, priezvisko a 

dátum narodenia (s max. počtom 10 hráčov a 1 vedúci) potvrdená 

riaditeľom vysielajúcej školy, 2 sady dresov rôznej farby 

 

http://www.skolskysport.sk/
mailto:cvc.kalokagatia@gmail.com


Ceny: Družstvá na prvých troch miestach obdržia ocenenia: diplomy a poháre 

 

Postup :  Víťazné družstvo postupuje na  školské majstrovstvá Slovenska 
 

Námietky :        Písomne do 15 minút po skončení zápasu s vkladom 5€ 
 

 

Poistenie : Každý účastník je povinný mať so sebou preukaz poistenca, každý 

štartuje na vlastné zdravotné poistenie 
 

Poznámka : Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže. Dozor 

zabezpečujú vedúci družstiev. Cestovné hradí vysielajúca organizácia. 

 

 

 

 

 

Ing. Edita Antalová      Dr. Anton Javorka 

zastupujúca vedúca odb.školstva OÚ   predseda KR SAŠŠ TT 

 

 

     Mgr. Andrej Havlík  

     riaditeľ K-CVČ Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


