OÚ OŠ Prešov, Školský úrad Poprad,
Základná škola Komenského Svit,
Základná škola Ul. F. Kráľa Poprad - Veľká
Propozície
okresného kola McDonald´s Cup a 16. ročníka Žiackej ligy mesta Poprad, pre prihlásené školy
v minifutbale koedukovaných družstiev najmladších žiakov a žiačok ZŠ v šk. r. 2018/19
A. Všeobecné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ:
2. Organizátor:

MŠVaV SR a mesto Poprad - ŽLMP
okresné kolo: Základná škola Komenského Svit
Žiacka liga mesta Poprad: Základná škola Ul. F. Kráľa Poprad - Veľká
3. Termín a miesto: okresné kolo: 26.4.2019 o 8,30 h. na ihrisku s umelým povrchom
Prezentácia: od 8,00 do 8,15 h.
obv. kolá od: 26.9.2018 do 22.4.2019 Popradská I. a II., Podtatranská a
Hornádska skupina jednokolovo na ihrisku školy uvedenej na prvom mieste
v skupine, ktorá je organizátorom skupiny.
ŽLMP - skupina A : jesenná časť od 26.9.2018 jarná časť od 25.2.2019 na
ihrisku s umelou trávou, príp. v telocvični ZŠ PP – Veľká, organizátor všetkých
kôl ŽLMP - ZŠ Poprad - Veľká určí termín a začiatok zápasov telefonicky alebo
elektronicky min. s týždňovým predstihom.
4. Riaditeľ turnaja: okr. kolo - Mgr. Monika Dudinská, riaditeľka školy
ŽLMP - PhDr. Richard Bekess, riaditeľ školy
5. Tajomníci turnaja: OK - Mgr. Javorek Miroslav 0907 640 293
ŽLMP: Mgr. Peter Šepitka č.t. 0903 646 844 a Mgr Jozef Vernarec
6. Skupiny:
A. ZŠ Dostojevského, ZŠ Veľká, ZŠ Jarná, ZŠ Spišská Sobota, Spojená škola
Letná Poprad, Spojená škola sv. Jána Pavla II., ZŠ Komenského Poprad
B. Popradská skupina: ZŠ Tajovského, ZŠ Mládeže, ZŠ Ždiar
C. Podtatranská skupina: ZŠ Komenského Svit, ZŠ Štrba, ZŠ Liptovská Teplička,
ZŠ Šuňava
D. Hornádska skupina: ZŠ Vikartovce, ZŠ Hranovnica, ZŠ Spišské Bystré
7. Ekonomické zabezpečenie: obvodové kolá na náklady vysielajúcej školy. Náklady na OK hradí
organizátor na základe dohody s OÚ OŠ Prešov. Cestovné hradí vysielajúca
škola. Všetky náklady na finále ŽLMP hradí Mesto Poprad.
B. Technické ustanovenia
1. Kategórie:
najmladší žiaci a žiačky- nar. 1.9.2008 a ml.
2. Podmienka účasti: súpiska potvrdená riaditeľom školy, vytlačená z www.skolskysport.sk predložená
pri prezentácii, obsahujúca meno, priezvisko a dátum narodenia. Turnaja sa môžu
zúčastniť žiaci a žiačky LEN 1. stupňa ZŠ, ročníky narodenia od 1.9.2008 a
mladší, pričom musia spĺňať obidve kritériá a ktorí sú riadnymi žiakmi danej
školy, sú uvedení na súpiske potvrdenej riaditeľom školy.
Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou! Na hracej ploche musí
byť počas zápasu vždy aspoň jedno dievča!
3. Pravidlá:
hrá sa podľa pravidiel zverejnených na:
http://www.skolskysport.sk/sutaz/1043/minifutbal-ziakov-a-ziacok-zs-mcdonald%C2%B4s-cup/

4. Hrací systém:

5. Postup:

6. Výstroj:
7. Protesty:

Poverený organizátor má právo upraviť pravidlá v časti rozmery ihriska a
bránok, podľa vlastných podmienok, je však povinný zmeny vopred oznámiť
školám.
skupina A v dlhodobej časti systémom každý s každým dvojkolovo, jeseň - jar. V
skupinách B,C,D jednokolovo každý s každým a v päťčlennom finále OK - v
dvoch vyžrebovaných semifinálových skupinách a následne vo finále.
Organizátori skupín zašlú výsledky na adresu sport@msupoprad.sk čo najskôr po
odohraní turnaja.
do okresného kola postupujú víťazi skupín B,C,D a u ŽLMP školy, umiestnené
na prvých dvoch miestach po dlhodobej časti t.j. jesennej a jarnej súťaže.
V prípade že do OK nebude dohraná jarná časť, postúpia prvé dve školy po
poslednom kompletnom kole! Postupujúce družstvá a u ŽLMP Mgr. Jozef
Vernarec vo vlastnom záujme účasť oznámia ZŠ Komenského Svit najneskôr do
22.4.2019. Do krajského kola, ktoré bude v polovici mája v Sabinove, postupuje
víťaz okresného kola. Na základe rozhodnutia ŠTK organizátor OK – ZŠ
Komenského Svit bude účastníkom finále OK aj keď si postup nevybojuje v
skupine. Finále bude v tom prípade šesťčlenné.
Víťazi skupín B,C,D a postupujúce školy zo skupiny A musia potvrdiť svoju
účasť na OK s uvedením počtov telefonicky na č.t. 0907640293 najneskôr 48
hodín pred začiatkom turnaja, kvôli zabezpečeniu stravy!
družstvo musí mať jednotné dresy s číslami, hraciu loptu č.4 zabezpečí
organizátor, ktorý nie je povinný zabezpečiť lopty na rozcvičenie.
podať do 15 min. po skončení zápasu, vo finále s vkladom 10,- €

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.

Mgr. Monika Dudinská
riaditeľka školy

PhDr. Richard Bekess
riaditeľ školy

Mgr. Peter Procházka
koordinátor ŽLMP

