
 

 

 

 

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ OKRESU V 

MALOM FUTBALE STARŠÍCH žiakov a žiačok ZŠ 

              školský rok 2022/2023 

 

         POZOR ZMENA V ROZLOSOVANÍ 

 

 
Nové rozlosovanie škôl pozostáva zo škôl, ktoré sú prihlásené na portál skolskysport.sk. 
Dodatočné prihlásenie škôl nie je umožnené. Preto školy, ktoré boli v pôvodnom 
rozlosovaní a nesplnili podmienku prihlásenia na portál, sú odstránené. 

 

 

 

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

Termín :  žiaci:   14. apríl 2023 o 900 h. podľa priloženého vyžrebovania  

   žiačky: 10. mája 2023 o 900 h. FK Lokomotíva Trnava 

 
 

Kategórie :  1.1.2007 -  31.12.2009 

Systém súťaže : Hrá sa systémom každý s každým, hrací čas je 2x15minút – chlapci, 2x10minút 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 : Základné kolá organizujú školy uvedené na prvom mieste v skupinách (zabezpečia ihrisko, 
loptu a rozhodcu). V prípade nepredvídaných okolností zabezpečia náhradný termín a dajú 
ho vedieť základných školám v skupine a CVČ. Výsledky prosíme nahlásiť do 24 hodín do CVČ 
na telefónne číslo 033/3236697 alebo mailom na lubica.hafrovicova@cvc.trnava.sk 

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! 

http://www.skolskysport.sk/


 

 

 
Úhrada : Všetci účastníci štartujú na náklady vysielajúcej organizácie. 

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

Postup: ŽIACI:  

 Do finále o majstra okresu (o 1. – 3.miesto) postupujú víťazi skupín, ktoré sa 
uskutoční 10. mája 2023 o 900 hod.  na ihriskách FK Lokomotíva Trnava. 

 ŽIAČKY:  

 Finále o 1. – 3. miesto  sa uskutoční 10. mája 2023 o 900 hod  na ihriskách FK 
Lokomotíva Trnava.  

 

 Víťazi okresného kola postupujú na majstrovstvá Trnavského kraja 

 - žiaci 24. mája 2023 

- žiačky 25. mája 2023 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ROZLOSOVANIE 

 

Žiaci 14. apríla 2023 

 
 

Nové rozlosovanie škôl pozostáva zo škôl, ktoré sú prihlásené na portál skolskysport.sk. 
Dodatočné prihlásenie škôl nie je umožnené. Preto školy, ktoré boli v pôvodnom 
rozlosovaní a nesplnili podmienku prihlásenia na portál, sú odstránené.  

 
1. skupina 2. skupina 
 
ZŠ J. Bottu ZŠ s MŠ Atómová  
GJH ZŠ  MŠ Hrnčiarovce nad Parnou              
ZŠ Cífer ZŠ s MŠ Zavar 
ZŠ Majcichov ZŠ s MŠ Voderady 
  
 
 3. skupina                                                    
 
ZŠ s MŠ Špačince                                        
ZŠ s MŠ Boleráz                                                                 
ZŠ s MŠ Križovany                                        
ZŠ s MŠ Brestovany    
                                     

Žiačky  

 

Nové rozlosovanie škôl pozostáva zo škôl, ktoré sú prihlásené na portál skolskysport.sk. 
Dodatočné prihlásenie škôl nie je umožnené. Preto školy, ktoré boli v pôvodnom 
rozlosovaní a nesplnili podmienku prihlásenia na portál sú odstránené.  

 
 

V kategórií žiačky sa neuskutoční základné kolo. Všetky tri družstvá postupujú automaticky na školské  

majstrovstvá okresu dňa 10.mája 2023 na FK Lokomotíva, Trnava o 900 hod. 
  
ZŠ s MŠ  Atómová 
ZŠ J. Bottu  
ZŠ s MŠ Zavar         
  
  
  


