PROPOZÍCIE
Školské majstrovstvá okresu

v HALOVOM FUTSALE

školský rok 2017/2018
Vyhlasovateľ:

MŠ VVaŠ SR

Organizátor:

Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín a miesto:

Študentky

Štartujú:

Študenti
Študenti a študentky stredných škôl, narodení 1. 1. 1998 a mladší (nie nadstavbové
alebo doplnkové štúdium), na základe súpisky vytlačenej z portálu
www.skolskysport.sk a potvrdenej riaditeľom školy.

Predpis:

00

– 7. novembra 2017 o 9

h.
00
– 8. novembra 2017 o 9 h.

Hrá sa podľa pravidiel halového futsalu a tohto predpisu. Družstvo tvorí
maximálne 10 hráčov (na ihrisku 4+1).

Hrací systém:

V skupinách hrá každý s každým 2x7 min. Poradie v skupinách určuje počet
získaných bodov. Pri rovnosti bodov ďalej o poradí rozhoduje :
1. vzájomný zápas
2. rozdiel gólov
3. väčší počet strelených gólov
4. podiel gólov
5. penaltový rozstrel
Organizácia súťaže: Škola uvedená na prvom mieste organizuje základné kolá. Jej úlohou je zabezpečiť
telocvičňu so šatňou, rozhodcu, loptu a výsledky nahlásiť do 24 h. na tel. č.
3236/697. Je potrebné, aby si družstvá priniesli dve sady dresov alebo rozlišovačky
a loptu na rozcvičenie. Finále organizuje Kalokagatia – CVČ.

Študenti: prví zo skupín odohrajú finále o 1. – 3. miesto, druhí zo skupín o 4. – 6.,
tretí o 7. -9. miesto. Finále o 1. a 3. miesto sa uskutoční 7. 12. 2017 o 900
v MŠH. Družstvá umiestnené na druhých miestach v skupine odohrajú dohrávky
o 4. – 6. miesto dňa 7. 12. 2017 v MŠH o 1100.
Študentky: prvé zo skupín o 1. – 3. miesto, druhé zo skupín o 4. – 6. miesto
a tretie zo skupín o 7. – 9. miesto . Finále o 1. - 3. miesto sa uskutoční 6. 12. 2017
o 900 v MŠH. Družstvá umiestnené na druhých miestach v skupine odohrajú
dohrávky o 4. – 6. miesto dňa 6. 12. 2017 v MŠH o 1100.
Poistenie:

Študenti a študentky štartujú na vlastné zdravotné poistenie, a preto je potrebné
mať preukaz poistenca.

Úhrada:

Družstvá štartujú na náklady vysielajúcej školy.

Informácie:

Mgr. Róbert GONOS  3236/697
Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

HALOVÝ FUTSAL SŠ


Študentky – 7. novembra 2017 o 900 h.
SOŠ OaS
SPŠ Komenského
Obchodná akadémia
GJH

SOŠ elektrotechnická
PASA bl. Laury
ŠG J. Herdu
SSOŠ GOS-Sk

SPŠ dopravná
SPŠ stavebná
SZŠ
SOŠ PaSV

Študenti – 8. novembra 2017 o 900 h.
SOŠ OaS
SPŠ stavebná
SOŠ polytechnická
SPŠ Komenského

SOŠ elektrotechnická
GJH
SSOŠ GOS-Sk
SOŠ automobilová

SPŠ dopravná
Obchodná akadémia
ŠG J. Herdu
SOŠ PaSV
GAM

