Školský úrad Poprad, MsÚ Poprad – referát mládeže a športu,
Základná škola Ul. F. Kráľa Poprad – Veľká
Propozície
finále okresného kola v malom futbale mladších žiakov – Školský pohár ZŠ v šk. r. 2011/2012

A. Všeobecné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ:
2. Organizátor:
3. Termín a miesto:

Ministerstvo školstva SR, Krajský školský úrad Prešov, SFZ
Základná škola F. Kráľa Poprad – Veľká
obvodové kolá: od 21.9.2011 do 20.4.2012

finále 3.5.2012 o 8,00 h.
Organizátori určia termín a začiatok zápasov telefonicky. Skupiny č. I, II. a III.
hrajú v rámci Žiackej ligy mesta Poprad viackolovo, pričom organizátormi
jednotlivých kôl sú školy v poradí ako sú uvedené v prehľade skupín! Do
okresného kola postúpi priebežný víťaz skupiny po troch kolách, čo je najnižší
počet kôl. Viac kôl je vítaných. Ak k termínu OK nebudú v skupine ŽLMP
odohrané 3 kolá, do OK postúpi aktuálny líder skupiny. Finále ŽLMP sa uskutoční
v mesiaci jún 2012.V ostatných skupinách sa hrá jednokolovo a organizátor
uvedený v tabuľke na 1. mieste včas rozhodne o termíne, ktorý oznámi ostatným
družstvám v skupine!
4. Riaditeľ súťaže:
PhDr. Richard Bekess, riaditeľ školy
5. Tajomník turnaja: Mgr. Peter Šepitka (0903646844)
6. Postupujúce školy zo skupín:
I. ZŠ Jarná Poprad; II. ZŠ Tajovského Poprad; III. ZŠ Dostojevského Poprad
IV. ZŠ Š. Mnoheľa Poprad V. ZŠ Mierová Svit; VI. ZŠ Vikartovce
VII. ZŠ Spišský Štiavnik; VIII. ZŠDolný Smokovec; priamy postup: ZŠ Veľká „A“
5. Ekonomické zabezpečenie:obvodové kolá – na náklady vysielajúcej školy,
okresné kolo – všetky náklady hradí organizátorská škola podľa smerníc KŠÚ
z prostriedkov KŠÚ Prešov na základe dohody s KŠÚ. Cestovné na základe
predložených cestovných lístkov, za cestu späť až po zaslaní lístkov na adresu
organizátorskej školy do 5 dní po konaní súťaže na adresu alebo účet uvedený v
obálke s lístkami.
B. Technické ustanovenia
1. Kategórie:
mladší žiaci - nar. 1.1.1999 a ml.
2. Podmienka účasti: súpiska na predpísanom tlačive, potvrdená riaditeľom školy, predložená pri
prezentácii, obsahujúca meno, priezvisko, dátum narodenia a podpis.
3. Pravidlá:
hrá sa podľa pravidiel malého futbalu, ktoré sú na http://www.skolskysport.sk/file/
Competition/426/Propozície%20a%20pravidlá%20Školský%20pohár%202012.pdf
a tohoto rozpisu. Poverený organizátor obv. kola (i ŽLMP) má právo upraviť
pravidlá v časti rozmery ihriska a bránok, podľa vlastných podmienok, je však
povinný zmeny vopred oznámiť školám.
Pri rovnosti bodov o poradí rozhoduje: 1. Vzájomný zápas. 2. Rozdiel strelených a
obdržaných gólov. 3. Väčší počet strelených gólov. 4. Penáltový rozstrel
4. Hrací systém:
v troch vyžrebovaných semifinálových skupinách.
5. Výstroj:
družstvo musí mať jednotné dresy s číslami, hraciu loptu zabezpečí organizátor, na
rozcvičenie si musia družstvá priniesť vlastné lopty.
6. Postup:
víťazné družstvá z obv. kôl postupujú do okresného kola. Vedúci víťazného
družstva si vyžiada od organizátora písomné poradie v skupine (príp. i kompletné
výsledky a zápisy) a vo vlastnom záujme ich zašle najneskôr do 20. apríla 2012
na adresu: Mgr. Peter Šepitka, ZŠ ul. F.Kráľa, Poprad – Veľká, t.č. 7722806.
Výsledky nahláste aj telefonicky alebo mailom J. Pavlíkovi na 0910 890298 resp.

7. Protesty:

sport@msupoprad.sk hneď po odohraní každého turnaja.
Z rozhodnutia odb. komisie KŠÚ pre ŠSŽ bude organizátor OK – ZŠ Poprad Veľká
"A" priamo nasadený do okresného kola. Ak v skupine č. II. bude aktuálnym
postupujúcim Veľká "B", tak do OK postúpi druhé družstvo v skupine, postup do
finále ŽLMP to však neovplyvní. Do finále ŽLMP postupujú víťazi skupín.
Postupujúce školy potvrdia svoju účasť a nahlásia organizátorskej škole počty
účastníkov OK kvôli zabezpečeniu stravy najneskôr 30. apríla 2012 do 10,00 h!
Víťaz OK postupuje na KK.
podať do 15 min. po skončení zápasu, v OK s vkladom 7,- €

C. Rôzne ustanovenia:
1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Organizátor zabezpečí lekárničku. Prípadné
poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý
účastník musí mať preukaz poistenca.
2. Rozhodcov určí organizátor obv. kola z radov skúsených učiteľov TV. Rozhodcov na OK určí
organizátor.

PhDr. Richard Bekess v.r.
riaditeľ školy

PhDr. Jozef Pavlík
predseda odb. komisie KŠÚ

