Okresný úrad Košice – odbor školstva
Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

PROPOZÍCIE
Okresné majstrovstvá v minifutbale žiakov ZŠ
v školskom roku 2017-2018

„McDonald Cup“
A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
VYHLASOVATEĽ
USPORIADATEĽ
HLAVNÝ ROZHODCA
RIADITEĽ TURNAJA
TERMÍN KONANIA

:
:
:
:
:

PREZENTÁCIA

:

MIESTO KONANIA

:

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
CVČ Spišská Nová Ves
Mgr.Miloš Pitko
Mgr.Titus Benko
základné kolo: 18.4.2018
obvodné kolo:4.5.2018
Základné kolá: začiatok zápasov 12,00hod.
Okresné finále: od 8,00 -8,30 hod.
Základné kolá: Škola umiestnená na prvom mieste v rozpise
Okresné kolo: Futbalové ihrisko ZS Nejedlého SNV

Do okresného finále postupujú víťazi skupín a ZŠ Nejedlého SNV
PODMIENKY ÚČASTI

:

POISTENIE

:

PREUKAZOVANIE
TOTOŢNOSTI

:

Súpiska družstva s uvedením mena a priezviska hráčov, trénera
vedúceho, dátumu narodenia, podpísanú a potvrdenú riad. ZŠ
– predložiť pri prezentácii
Účastníci štartujú na vlastné – individuálne poistenie. Je nutné mať
pri sebe kartu poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť
účastníkov, za dodržiavanie organizačných pokynov organizátora
zodpovedá vysielajúca škola a pod jej vedením poverený pedagóg.
Je možné žiadať overenie totožnosti súťažiacich. Toto právo prislúcha hlavnému
rozhodcovi alebo vedúcemu družstva, pri konfrontácií pred zápasom, príp. pri sťažností –
protest.

B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA
ÚČASTNÍCI

: Súťažia 10 členné koedukované družstvá ,k jednému družstvu max.2
vedúci
VEKOVÁ KATEGÓRIA : Ţiaci narodení: 1. stupeň ZŠ U10-(ročníky narodenia od 1.9.2007 - 31.12.2011)
Odporúča sa v družstvách účasť dievčat!
PREDPIS
: Hrá sa podľa pravidiel minifutbalu a týchto propozícií.
HRACÍ ČAS
: 2 x 10 min (10 min. prestávky)
VÝSTROJ
: Každé družstvo štartuje v jednotných očíslovaných dresoch / priniesť si 2
sady dresov - bledé, tmavé /. Každé družstvo si musí priniesť aj lopty na
rozcvičovanie.
HRACIA PLOCHA
: Futbalové ihrisko
OBUV
: Družstvá hrajúce na umelom futbalovom trávniku musia mať vhodnú
športovú obuv ( nie klasické kopačky!!!)
HRACIE LOPTY
: Organizátor predloží 2 ks lôpt na hru hlavnému rozhodcovi pred
začiatkom turnaja.
DIPLOMY A CENY
: Prvé tri družstvá v celkovom poradí získavajú diplomy SAŠŠ
UPOZORNENIE
: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách.
Prípadnú zmenu organizátor oznámi účastníkom pred začiatkom turnaja.
PROTESTY
: do 20 minút po skončení zápasu s vkladom 4€ podať hlavnému
rozhodcovi a riaditeľovi turnaja.
V prípade zamietnutia, vklad ostáva v prospech usporiadateľa.
ROZHODCOVIA
: Deleguje SFZ

KRITÉRIA PORADIA

:

-

Podľa platných pravidiel minifutbalu upravených pre potreby súťaže
McDonald's cup:Vyšší počet získaných bodov, výsledok vzájomného
stretnutia (stretnutí), vyšší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí,
rozdiel gólov zo všetkých stretnutí, podiel gólov zo všetkých stretnutí,
žreb. V zápasoch o umiestnenie (o určenie postupujúceho) sa v prípade
nerozhodného výsledku kopú kopy zo značky pokutového kopu (5) a až do
rozhodnutia.
Disciplinárne konanie podľa pravidiel futbalu:
v prípade ČK hráč nemôže nastúpiť v ďalšom zápase
za hrubé nešportové správanie môže byť hráč vylúčený do konca turnaja.

Rozlosovanie do skupín: McDonald 2017/2018
Kategória: 1. stupeň ZŠ U10-(ročníky narodenia od 1.9.2007 - 31.12.2011)
Do okresného finále postupujú víťazi skupín a priamo postupuje ZŠ Nejedlého SNV
Výsledky zo základných kôl posielať na : cvcsnv@gmail.com, telefonicky: Mgr.Miloš Pitko 0907958082
Základné skupiny
A skupina
Miesto: ZŠ sv.J.Krstiteľa Sp.Vlachy
Termín: zák.kolo: 18.4.2018
Čas:
12,00hod.

B skupina
Miesto: ZS Komen.SNV
Termín: zák.kolo: 18.4.2018
Čas:
12,00hod.

1. ZŠ sv.J.Krstiteľa Sp.Vlachy
2. ZŠ Komenského Sp.Vlachy
3. ZŠ Slovinky
4. ZŠ Bystrany

1. ZŠ Komen. SNV
2. ZŠ Lipová SNV
3. ZŠ Rudňany

C skupina
Miesto: ZŠ Hutnícka SNV
Termín: zák.kolo: 18.4.2018
Čas:
12,00hod.

D skupina
Miesto: ZŠ Komenského Smiţany
Termín: zák.kolo: 18.4.2018
Čas: 12,00hod.

1. ZŠ Hutnícka SNV
2. ZŠ Harichovce
3. ZŠ Nad Medzou SNV

1. ZŠ Komenského Smižany
2. ZŠ Letanovce
3. Levočská SNV

E skupina
Miesto: ZŠ Ing.Koţucha SNV
Termín: zák.kolo: 18.4.2018
Termín: – 12,00hod.

F skupina
ZŠ Nejedlého SNV – nasadená škola

1. ZŠ Ing.Kožucha SNV
2. ZŠ Odorín
3. ZŠ Hrabušice

V Spišskej Novej Vsi 10.4.2018

PhDr.Ľubica Š e f č í k o v á
riaditeľka CVČ

