
 

 

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ TRNAVSKÉHO KRAJA V 

MALOM FUTBALE STARŠÍCH žiakov a žiačok ZŠ 

              školský rok 2022/2023 
 

 

Usporiadateľ : Centrum voľného času, V jame 3, 917 01 Trnava, MŠ VVaŠ SR 
 

Termín :  žiaci:   24. mája 2023 o 900 h. na ihrisku FK Lokomotíva, Trnava 

   žiačky:  25. mája 2023 o 900 h. na ihrisku FK Lokomotíva, Trnava 
 

Kategórie :  1.1.2007 -  31.12.2009 

Systém súťaže : Hrá sa systémom každý s každým(v dvoch skupinách), hrací čas je 2x15minút – chlapci, 2x10 
minút dievčatá. Družstvo tvorí 10 hráčov + 2vedúci. Na ihrisku hrajú 4hráči/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 
   - penaltový rozstrel 
   Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu a tohto predpisu. 

Organizácia : 8:30  - 8:45 prezentácia 

  8:45 – 9:00 technická porada + rozlosovanie 

 9:00 otvorenie turnaja 

Podmienka účasti : Súpiska vytlačená z portálu www.skolskysport.sk (obsahujúca meno, priezvisko, dátum 
narodenia hráčov) a potvrdená riaditeľom školy, dve sady dresov v rôznej farby alebo 
rozlišovačky a lopta na rozcvičenie. Organizátor NIE JE POVINNÝ bez splnenia týchto 
podmienok zaradiť školu do súťaže! 

 Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú gymnázium s osemročným vzdelávacím programom (nastúpili na 
gymnázium po ukončení piateho ročníka ZŠ) môžu reprezentovať školu v kategórii ZŠ  pri dodržaní 
podmienky, že sú žiakmi prvého až štvrtého ročníka, ktoré kopírujú ročníky základnej školy (na ZŠ by 
boli žiakmi 6. – 9. ročníka). 

Účastníci: Víťazné družstvá okresných kôl.  

Úhrada : Všetci účastníci štartujú na náklady vysielajúcej organizácie. 

Poznámka : Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca. Organizátor nezodpovedá za straty 
vzniknuté počas súťaže. 

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. Ľubica HAFROVIČOVÁ,  3236/697, lubica.hafrovicova@cvc.trnava.sk 

 

Mgr. Andrej HAVLÍK 
                                                                                                                          riaditeľ  CVČ 

http://www.skolskysport.sk/
mailto:lubica.hafrovicova@cvc.trnava.sk

