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PROPOZÍCIE 

FUTBAL CUP školské majstrovstvá okresu v 

MALOM FUTBALE 

starších žiakov a žiačok ZŠ  

školský rok 2021/2022 

  
  
Vyhlasovateľ:  MŠ VVaŠ SR, SZMF  

Usporiadateľ:  Centrum voľného času V jame 3, Trnava  
Termín:    žiačky:  7. apríla 2020 o 900 h. podľa priloženého vyžrebovania  

žiaci:   8. apríla 2022 o 900 h. podľa priloženého vyžrebovania 

Kategórie:    Starší žiaci a žiačky, narodení 1.1.2007 a ml.  

Systém súťaže:  
  
  
  

Hrá sa systémom každý s každým, hrací čas 1x20 min..  Družstvo tvorí 10 hráčov. Na 
ihrisku hrajú 4 hráči/hráčky + 1 brankár/brankárka. O poradí v skupine rozhoduje 
počet získaných bodov, pri ich rovnosti ďalej rozhoduje:   
 

- väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov  

- vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov  

- väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov  

- gólový rozdiel zo všetkých zápasov  

- väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov  

- kopy zo značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia  

 

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. V 
zápise stretnutia môžu byť uvedení iba hráči, ktorí sú uvedení na súpiske.   
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Postup:  CHLAPCI:  
Do FINÁLE MAJSTROVSTIEV OKRESU o 1.-3. miesto postupujú víťazi skupín zo 
základných kôl, ktoré sa uskutoční dňa 27.4.2022 o 900 h. na ihriskách FK Lokomotíva 
Trnava.  
  

DIEVČATÁ: 

Víťazi skupín postupujú do finále o MAJSTRA OKRESU o 1. – 3. miesto, ktoré sa 

uskutoční dňa 28.4.2022 o 900 h. na ihriskách FK Lokomotíva Trnava.  

 
Družstvá dievčat umiestnené na druhých miestach odohrajú dohrávky na ihriskách FK 

Lokomotíva Trnava dňa 28.4.2022 o 9:00 h. 

 

Družstvá dievčat umiestnené na tretích miestach odohrajú dohrávky na ihriskách FK 

Lokomotíva Trnava dňa 28.4.2022 o 10:30 h. 

  

Postup:     MAJSTROVSTVÁ KRAJA:  

- dievčatá:   4. mája 2022 

- chlapci:    5. mája 2022      

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:  
  
  

 Mária Gergelyová,  3236/697  

 

  

 

 
 

 

 

Mgr. Andrej HAVLÍK  

                            riaditeľ CVČ  
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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV   
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ROZLOSOVANIE  

  

FUTBAL CUP  
 

 

Žiačky 7. apríla 2022 o 900 hod. 

  
 

   sk. A.  
ZŠ s MŠ Spartakovská  
 ZŠ s MŠ J. Bottu  

 ZŠ s MŠ Atómová  

sk. B  
ZŠ s MŠ Vančurova 

 Dolné Orešany  

 Spojená škola, J. Bottu 

Sk. C  
ZŠ s MŠ K. Mahra  

 GAM 

 ZŠ s MŠ Nám. SUT 

 
 

  

Žiaci 8. apríla 2022 o 900 hod. 

 
sk. A. ZŠ s MŠ K. Mahra  

 

sk. B. ZŠ s MŠ Vančurova sk. C. ZŠ s MŠ J. Bottu  
 ZŠ s MŠ Dolné Orešany  ZŠ s MŠ Brestovany   ZŠ s MŠ Suchá n/P  

 ZŠ s MŠ Smolenice      ZŠ s MŠ Šúrovce   ZŠ s MŠ Boleráz  

 ZŠ s MŠ Horné Orešany  ZŠ s MŠ Bučany   ZŠ s MŠ Zeleneč    
  

 

sk. D. ZŠ s MŠ Gorkého   sk. E. ZŠ s MŠ Dechtice  sk. F. ZŠ s MŠ Atómová  
 ZŠ Cífer     ZŠ s MŠ A. Kubinu   ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice  

 ZŠ s MŠ Voderady     GAM    ZŠ s MŠ Spartakovská 

 ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P 
   

 ZŠ s MŠ Špačince   
   

 ZŠ s MŠ Nám. SUT     
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