
        
 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ TRNAVSKÉHO KRAJA  

V MALOM FUTBALE  - FUTBAL cup 

žiakov a žiačok základných škôl 
školský rok 2016/2017 

 

 

 

 

Vyhlasovateľ :  MŠVVaŠ SR a Slovenská asociácia športu na školách 

 

Usporiadateľ :  Kalokagatia - centrum voľného času Trnava   

 

 

Termín :  chlapci – 7. júna 2017  o 9.00 hod. 

dievčatá – 8. júna 2017  o 9.00 hod. 

 

        Časový rozpis:     od 8.00 h - 8.45 hod. - prezentácia 

      8.45 h porada vedúcich + vyžrebovanie 

09.00 h otvorenie turnaja 

  

Miesto :  umelo trávnaté ihrisko  Lokomotíva Trnava  
    

Kategórie :  Starší žiaci ZŠ a staršie žiačky ZŠ; narodení po 01. 01. 2001 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 1. 6. 2017!                              

 

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

školského športového portálu nebudú do súťaže zaradené (nebudú pripustené 

štartovať).      
      

http://www.skolskysport.sk/


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

Horecká, cvc.kalokagatia@gmail.com 
 

    

  

Systém súťaže : Každý s každým (trojčlenná skupina) 2 x 15 minút, 4 hráči + 1 brankár. O 

poradí v skupine rozhoduje počet získaných bodov, pri rovnosti rozhoduje – 

vzájomný zápas, rozdiel gólov, väčší počet dosiahnutých gólov, penaltový 

rozstrel.  

Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu a tohto rozpisu.   

  

Podmienka účasti : Súpiska vložená na portál www.skolskysport.sk obsahujúca meno, 

priezvisko a dátum narodenia (s max. počtom 10 hráčov a 2 vedúci) 

potvrdená riaditeľom vysielajúcej školy, 2 sady dresov rôznej farby a lopty 

na rozcvičenie, obuv na umelé aj trávnaté ihrisko. 
     

Postup :  Víťazné družstvo v každej kategórii postupuje na školské majstrovstvá SR.  
 

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 :  Usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže. Dozor 

zabezpečujú vedúci družstiev. Cestovné hradí vysielajúca organizácia. 

 

 

 

 

Mgr. Andrej Havlík        Dr. Anton Javorka 

riaditeľ Kalokagatia-CVČ TT      predseda KR SAŠŠ TT 

 

 

 

 

 

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

