
Názov súťaže
(vybrať zo zoznamu)

Kategória súťaže

Šport/odvetvie

Ročník štúdia

Ročník narodenia

Pohlavie

Počet družstiev 1 školy

Počet žiakov 1 školy

Počet vedúcich 1 školy 2

Úroveň kola

Organizátor

Meno

E-mail

IČO Mobil

Miesto (presná adresa)

(povinne) od (povinne) do
Termíny konanie (povinne vyplniť od do) 04.04.23 04.04.23

vytvorenie súpisiek do 01.04.23
odhlásenie je možné do 30.03.23

Stravovanie (miesto, čas)

Ubytovanie (typ, adresa)

Miestna doprava (typ, 

vzdialenosti od ubytovania a 

stravovania)

Športoviská

Športové zázemie (sprchy, 

WC, šatne)

Iné informácie pre 

účastníkov

Dátum Čas od Čas do Miesto

Registrácia 04.04.23 8:30 8:45

Porada vedúcich 8:45 9:00

Slávnostné otvorenie 9:00

Dátum Čas od Čas do Miesto

04.04.23 8:30 13:00

26.04.23 8:30 13:00

18.05.23 8:00 13:30

Slávnostné ukončenie

Propozície vypracoval: Dátum:

Propozície súťažného kola školskej športovej súťaže v roku 2022/2023

Pitný režim si zabezpečí každý hráč.

Na jednotlivé kolá sa účastníci dopravia na vlastné náklady. 

Hracia plocha je veľkosti hádzanárskeho ihriska. Na základných kolách je možnosť hrať aj na ihrisku vyznačenom 

na ploche futbalového ihriska. Hračí čas je stanovený na 2x12minút(hrubého času) s 5minútovovu polčasovou 

prestávkou a striedaním strán. Veľkosť bránky je 5x2metre.

Na hracej ploche musí byť počas zápasu v každom družstve 1dievča. Družstvá hrajú v počte hráčov a hráčok 

4+1. Za víťazstvo v zápase družstvo získa 3 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. V prípade rovnosti bodov 

rozhoduje: väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov, vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov, 

väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov, vyšší gólový rozdiel zo všetkých zápasov, väčší počet 

strelených gólov zo všetkých zápasov, kopy so značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia. Podrobné 

informácie o pravidlácha a organizácii turnaja nájdete na stránke skolskysport.sk.

Školy umiestnené na prvých miestach v priloženom rozlosovaní zabezpečujú športovisko, šatne, WC.

Kontaktná osoba

McDonald´s Cup - X

Ubytovanie sa nezabezpečuje.

mix

1

5 až 10

Ľubica Hafrovičová

lubica.hafrovicova@cvc.trnava.sk

033/3236697

Ľubica Hafrovičová

1. až 4. ročník ZŠ

1. 9. 2012 - 31. 12. 2016

obe vekové podmienky

musia platiť súčasne

A - národná postupová

futbal

POZOR: Ak sa škola nezúčastní na kole, a neodhlási sa najneskôr v 

určenom termíne, uhradí organizátorovi sumu 100/150 eur (za 

okresné/krajské kolo).

Harmonogram/rozpis súťaže

základné kolá

FK Lokomotíva, Trnava

podľa priloženého rozpisu

FK Lokomotíva, Trnava

okresné kolo

3500 52

Centrum voľného času, V jame 3, 917 01 Trnava

Nezabudnite na povinnosť súhlasu zákonného zástupcu súťažiaceho s jeho štartom a spracovaním osobných údajov cez EduPage.

(vybrať zo zoznamu)

okresné regionálne (okresné predkolo)

Osobitné upozornenie (napr. Covid-19 a pod.)

Link na harmonogram (ak je potrebné)

krajské kolo


