
 
          V jame 3, 917 01 TRNAVA 

033/3236695  - riaditeľ 

033/3236696  - zástupkyňa riaditeľa 

033/3236697  - pedagogické oddelenie 

033/3236694,700  - ekonomické 

 oddelenie 

e-mail: cvc.kalokagatia@gmail.com 

web: http://cvc.trnava.sk  

 

 

 

PROPOZÍCIE  

           FUTBAL CUP 

      školské majstrovstvá okresu 

      v MALOM FUTBALE 
         starších žiakov a žiačok ZŠ 
               školský rok 2019/2020 

 
 
Vyhlasovateľ : MŠ VVaŠ SR, SAŠŠ 

Usporiadateľ : Centrum voľného času V jame 3, Trnava 

Termín :  žiaci :  20. apríla 2020 o 900 h. podľa priloženého vyžrebovania 

žiačky : 21. apríla 2020 o 900 h. podľa priloženého vyžrebovania 

Kategórie :  Starší žiaci a žiačky, narodení 1. 1. 2004 a ml. 

Systém súťaže : Hrá sa systémom každý s každým, hrací čas 2 x 15 min. - CH, 2 x 10 min – D.  
Družstvo tvorí 10 hráčov + max. 2 vedúci. Na ihrisku hrajú 4 hráči / hráčky + 1 
brankár / brankárka. O poradí v skupine rozhoduje počet získaných bodov, pri ich 
rovnosti ďalej rozhoduje :  

- vzájomný zápas 
- rozdiel gólov 
- väčší počet strelených gólov 

  - podiel gólov 
  - penaltový rozstrel 
 Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu a tohto predpisu. 

Organizácia :  Základné kolá organizujú školy uvedené na prvom mieste v skupinách, ktorých 
úlohou je zabezpečiť ihrisko, loptu, rozhodcu a doručenie vyzbieraných súpisiek na 
adresu CVČ V jame 3, 917 01 Trnava. V prípade nepredvídaných okolností 
zabezpečia náhradný termín a dajú ho vedieť základným školám v skupine a Centru 
voľného času. Výsledky prosíme nahlásiť do 24 hodín do CVČ v Trnave. Finále 
a semifinále organizuje CVČ v Trnave, V jame 3. 

 

Podmienka účasti : Súpiska vytlačená z portálu www.skolskysport.sk a potvrdená riaditeľom školy, 
dve sady dresov rôznej farby alebo rozlišovačky a lopta na rozcvičenie. Organizátor 
NIE JE POVINNÝ zaradiť školu do súťaže bez súpisky z portálu www.skolskysport.sk 

 

Postup : CHLAPCI: 
Do FINÁLE O MAJSTRA OKRESU postupujú víťazi skupín zo základných kôl, ktoré sa 
uskutoční dňa 13. 5. 2020 o 900 h. na ihriskách FK Lokomotíva Trnava. 
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DIEVČATÁ 
Víťazi skupín postupujú do finále o MAJSTRA OKRESU o 1. – 3. miesto, ktoré sa 
uskutoční dňa 14. mája 2020 o 900 h. na ihriskách FK Lokomotíva Trnava. 
 

Družstvá umiestnené na druhých miestach odohrajú dohrávky na ihriskách FK 
Lokomotíva Trnava dňa 14. mája 2020 o 900 h. 
 

Postup :   MAJSTROVSTVÁ KRAJA : 

- dievčatá :  28. mája 2020 
- chlapci :   27. mája 2020   

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 : Mgr. Katka KULICHOVÁ,  3236/697 
 
 

Súťaž  žiakov a žiačok  je súčasťou Trnavských športových hier 
 
 
Mgr. Andrej HAVLÍK 

                   riaditeľ CVČ 
 
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/697 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len 

GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov (meno, rok narodenia) uvedených za účelom 

zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa 

Zákona č. 440/2015 o športe (viď „Politika informovanosti dotknutej osoby“) 
 

Osoby musia byť poučené o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR, kapitola III., 

resp. Zákone, druhá hlava (viď „Politika informovanosti dotknutej osoby“) na www.sass.sk. 
 
 

 

Na školských športových súťažiach sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa vyhotovovať obrazový 
a zvukový záznam. Zúčastniť sa ho môžu účastníci dobrovoľne. Všetci zúčastnení musia tomuto oznamu 
rozumieť a berú ho na vedomie, že fotografie a videá budú využité na propagačné účely Slovenskej 
asociácie športu na školách (viď www.sass.sk/Politika informovanosti dotknutej osoby). 
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ROZLOSOVANIE 

 

FUTBAL CUP 

 

 

Žiaci – 20. apríla 2020 
 
ZŠ s MŠ K. Mahra   ZŠ s MŠ Zeleneč   ZŠ s MŠ J. Bottu 

ZŠ s MŠ A. Merici   ZŠ s MŠ Vančurova   ZŠ s MŠ Zavar 

ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P  ZŠ s MŠ Dolné Orešany  ZŠ s MŠ Križovany n/D 

ZŠ s MŠ Šúrovce   ZŠ s MŠ Bučany   ZŠ s MŠ Brestovany 

 
ZŠ s MŠ Spartakovská  ZŠ s MŠ I. Krasku Modranka ZŠ s MŠ Atómová 

ZŠ s MŠ A. Kubinu   ZŠ s MŠ Nám. SUT   ZŠ s MŠ Boleráz 

ZŠ Cífer    ZŠ s MŠ Voderady   ZŠ s MŠ Suchá n/P 

ZŠ s MŠ Trstín        ZŠ s MŠ Dobrá Voda   

 

ZŠ s MŠ Špačince   ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice    

GJH     ZŠ s MŠ Gorkého    

ZŠ s MŠ Smolenice   ZŠ s MŠ Kátlovce    

ZŠ s MŠ Dolná Krupá  ZŠ s MŠ Dechtice    

 
 

Žiačky 21. apríla 2020 
 
ZŠ s MŠ K. Mahra   ZŠ s MŠ J. Bottu   ZŠ s MŠ Atómová 

ZŠ s MŠ Gorkého   ZŠ s MŠ Spartakovská  ZŠ s MŠ Dolné Orešany 

ZŠ s MŠ Vančurova   ZŠ s MŠ Suchá n/P   ZŠ s MŠ Nám. SUT 

          ZŠ s MŠ Smolenice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POSTUP  
ORGANIZÁTORA ZÁKLADNÝCH KÔL PRI NEDODRŽANÍ PODMIENOK PROPOZÍCIÍ  

21. ROČNÍKA MC DONALD´S CUP 2018/2019 
 

 1. V PRÍPADE, ŽE SA DRUŽSTVÁ DOSTAVIA NA REGIONÁLNE, OKRESNÉ, KRAJSKÉ KOLO BEZ ÚČASTI 
DIEVČAT/HRÁČOK NA SÚPISKE: 

 družstvo môže nastúpiť na zápasy, ale všetky výsledky tohto družstva budú anulované, tzn. nebudú 
započítané do celkového hodnotenia turnaja; 

 organizátori turnaja nemajú záujem oberať deti o možnosť športovej aktivity, súťaženia, zábavy; 

 z dôvodu nedodržania podmienok propozícií turnaja o štarte hráčok, postúpiť do ďalšieho kola turnaja môže 
len družstvo, ktoré splní všetky podmienky účasti dievčat/hráčok počas celého turnaja okresného, 
regionálneho, krajského kola. 

 

 2. V PRÍPADE, ŽE SA POČAS ZÁPASU ZRANÍ DIEVČA/HRÁČKA:  
 učiteľ/tréner je povinný zranené dievča/hráčku nahradiť ďalším dievčaťom/hráčkou svojho družstva, ktorá 

je uvedená na súpiske družstva pre dané kolo (regionálne, okresné, krajské, M-SR); 

 zranená hráčka musí opustiť hraciu plochu.  
 

3. V PRÍPADE, ŽE SA POČAS ZÁPASU ZRANÍ DIEVČA/HRÁČKA A UČITEĽ NEBUDE MAŤ K DISPOZÍCIÍ UŽ 
ŽIADNE DIEVČA/HRÁČKU: 

 ak učiteľ/tréner už nemá k dispozícii ďalšie dievča/hráčku, zápas sa môže dohrať v počte hráčov 3 + 1, ale 
všetky výsledky tohto družstva v turnaji budú anulované, tzn. nebudú započítané do celkového hodnotenia;  

 v ďalších zápasoch turnaja bude môcť družstvo pokračovať v počte hráčov 3 + 1 (len chlapci). 
 

 4. V PRÍPADE, ŽE JE POČAS ZÁPASU DIEVČA/HRÁČKA NAPOMÍNANÁ ŽLTOU KARTOU (ŽK):  
 potrestané družstvo hrá počas trestu s počtom hráčov 3 + 1, v tomto prípade nie je podmienkou mať na 

hracej ploche dievča/hráčku, môžu hrať len chlapci. Táto podmienka neplatí, ak žltú kartu dostane 
chlapec/hráč, v tom prípade ostáva podmienka účasti hráčky na HP; 

 potrestaná hráčka sa môže po ukončení trestu (2 min.) vrátiť do hry.  
 

5. V PRÍPADE, ŽE JE POČAS ZÁPASU DIEVČA/HRÁČKA VYLÚČENÁ Z HRY (ČK): 
 potrestaná hráčka po ukončení trestu (2 min.) už nemôže v danom zápase zasiahnuť do hry;  

 potrestané družstvo hrá počas trestu s počtom hráčov 3 + 1, v tomto prípade nie je podmienkou mať na 
hracej ploche dievča/hráčku, môžu hrať len chlapci; 

 táto podmienka neplatí, ak červenú kartu dostane chlapec/hráč, v tom prípade ostáva podmienka účasti 
hráčky na HP; 

 po ukončení trestu musí byť nahradená inou hráčkou/hráčom na hracej ploche; 

 ak učiteľ/tréner už nemá k dispozícii ďalšie dievča/hráčku, zápas sa môže dohrať v počte hráčov 3 + 1, ale 
všetky dosiahnuté výsledky tohto družstva v turnaji budú anulované, tzn. nebudú započítané do celkového 
hodnotenia;  

 v ďalších zápasoch turnaja bude môcť družstvo pokračovať v počte hráčov 3 + 1, (len chlapci). 

 
 

DO ĎALŠIEHO KOLA TURNAJA MÔŽE POSTÚPIŤ IBA TO DRUŽSTVO, KTORÉ SPLNILO VŠETKY PODMIENKY 
PROPOZÍCIÍ 21. ROČNÍKA TURNAJA MC DONALD´S CUP 2018/2019 POČAS VŠETKÝCH ZÁPASOV 
TURNAJA - REGIONÁLNEHO, OKRESNÉHO, RESP. KRAJSKÉHO KOLA.  
 
 

ODPORÚČANIE PRE PEDAGÓGOV – TRÉNEROV DRUŽSTIEV ZŠ:  

Slovenský organizačný štáb turnaja ODPORÚČA pre 1 družstvo mať k dispozícií minimálne 3 
dievčatá/hráčky, ktoré musia byť zároveň uvedené na súpiske družstva pre daný turnaj (možné 
zranenia, tresty). 
 


