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                          PROPOZÍCIE 

školské majstrovstvá okresu 

vo FUTBALE  
                                   najmladších žiakov  MC Donald’s Cup 
                                                                školský rok 2016/2017 
 
Vyhlasovateľ :  MŠ VVaŠ SR, Mc Donald`s Cup  

Usporiadateľ :  Kalokagatia – CVČ Trnava v spolupráci so zúčastnenými školami, OÚ MINV 

Termín :  20. apríla 2017 o 1000 h. podľa priloženého vyžrebovania 

Kategórie :  Najmladší žiaci ZŠ – len žiaci I. stupňa ZŠ, narodení 1. 9. 2006 a mladší 

Systém súťaže : Hrá sa systémom každý s každým, hrací čas 2 x 10 min. 10-členné koedukované družstvá 

žiakov a žiačok+2 vedúci. Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou. 
Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1, pričom na hracej ploche počas zápasu MUSÍ 
byť VŽDY 1 dievča.  O poradí v skupine rozhoduje počet získaných bodov, pri ich 
rovnosti ďalej rozhoduje: 

- väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov 
- väčší gólový rozdiel 
- väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov 
- rozdiel gólov 

 - väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov 
 - podiel gólov 
 - penaltový rozstrel 

 Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu a tohto predpisu. 

Organizácia :  Základné kolá organizujú školy uvedené na prvom mieste v skupinách (zabezpečia ihrisko, 
loptu a rozhodcu). V prípade nepredvídaných okolností zabezpečia náhradný termín 
a dajú ho vedieť základným školám v skupine a Kalokagatii – CVČ. Výsledky prosíme 
nahlásiť do Kalokagatie – CVČ do 48 hodín. Finále organizuje Kalokagatia – CVČ. 

 

Podmienka účasti : Súpiska vytlačená z portálu www.skolskysport.sk (obsahujúca meno, priezvisko a dátum 

narodenia hráčov) a potvrdená riaditeľom školy, dve sady dresov rôznej farby alebo 

rozlišovačky a lopta na rozcvičenie. 
 

Postup   Víťazi skupín postupujú na majstrovstvá okresu 4. mája 2017, miesto bude určené 
dodatočne. Družstvá budú rozlosované do skupín (hravcí systém každý s každým). Víťazi 
skupín hrajú o Majstra okresu. Krajské kolo Mc Donald`s Cup sa uskutoční 19. mája 2017. 

Poistenie : Každý súťažiaci štartuje na vlastné zdravotné poistenie a preto je potrebné, aby mal so 
sebou preukaz poistenca.  

Poznámka :  Účastníci štartujú na náklady vysielajúcej organizácie.  

Kontakt : Lenka KLUČKOVÁ,  3236/697     
 

Mgr. Andrej HAVLÍK   

    riaditeľ K – CVČ 
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ROZLOSOVANIE 

FUTBAL  najmladších žiakov  MC Donald’s Cup 

 

 

 

ZŠ J. Bottu    ZŠ s MŠ Zavar   ZŠ s MŠ I. Krasku Modranka 

ZŠ s MŠ Dechtice   ZŠ s MŠ Atómová  ZŠ Gorkého 

ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice  ZŠ s MŠ A. Merici  ZŠ s MŠ Nám. SUT 

ZŠ s MŠ Boleráz   ZŠ s MŠ Špačince  ZŠ s MŠ Križovany n/D 

      

 

   ZŠ s MŠ K. Mahra   ZŠ s MŠ Spartakovská 

   ZŠ s MŠ Vančurova   ZŠ s MŠ Cífer 

   ZŠ s MŠ Kátlovce   ZŠ s MŠ Zeleneč 

   ZŠ s MŠ Trstín    ZŠ s MŠ Suchá n/Parnou 

ZŠ s MŠ Smolenice 


