Propozície
Športovej olympiády detí a mládeže mesta Poprad šport: malý futbal starších žiakov
A. Všeobecné ustanovenia
1. Usporiadateľ: Základná škola s materskou školou Poprad-Veľká , v spolupráci so ZŠ Dostojevského (ZŠ
Komenského PP), ZŠ Tajovského Poprad a ZŠ Spišská Sobota.
2. Termín:
23.5.2019 8,30 h. - zápasy v I. skupine na ZŠ Dostojevského (ZŠ Komenského PP) a v II.
skupine na ZŠ Tajovského a v III. skupine na ZŠ Sp. Sobota
27.5.2019 8,30 h. Finále - ihrisko s umelým povrchom na futbalovom štadióne vo Veľkej,
prezentácia od 8,00 h. do 8,15 h. Finále ŠOMP bude súčasťou finále OK v malom futbale st.
žiakov, organizátor finále ŠOMP je priamym účastníkom.
V prípade že sa do ŠOMP prihlásia 8r.GPUK a obidve školy z Life Academy, ktoré sa do
okresného kola neprihlásili, budú zaradené do skupín dodatočne.
3. Miesto :
na ihrisku s umelým povrchom školy podľa propozícii vyššie: žreb prebehol na MsÚ 19.3.2019
I.
ZŠ Dostojevského, 8r.-GPDT, SŠ Jána Pavla II., ZŠ Mládeže
II.
ZŠ Tajovského, ZŠ Francisciho, ZŠ Matejovce,
III. ZŠ Sp. Sobota, ZŠ Jarná, ZŠ Komenského
V I. skupine bola nasadená ako organizátor ZŠ Komenského, keďže v čase písania propozícií sme nevedeli, či do
termínu konania bude skolaudované ich nové ihrisko, vymenili sme pozície Komenského a Dostojevského v I. a
III. skupine a ak ihrisko na Komenského nebude do 15. mája skolaudované, platia skupiny ako sú uvedené.

Skupiny OK mimo ŠOMP:
IV.
ZŠ Komenského Svit, ZŠ Liptovská Teplička, ZŠ Šuňava
V.
ZŠ Spišská Teplica, ZŠ Mierová Svit, ZŠ Švábovce
VI. ZŠ Spišské Bystré, ZŠ Hranovnica, ZŠ Vikartovce, ZŠ Spišský Štiavnik
VII. ZŠ Dolný Smokovec, ZŠ Tatranská Lomnica, ZŠ Ždiar, ZŠ Veľký Slavkov
5. Finále:

v dvoch semifinálových skupinách, kde budú nasadené dve najlepšie družstvá podľa
výsledkov OK 2017/2018. o 1. miesto hrajú víťazi semifinálových skupín, o 3. miesto druhí

zo skupín. Poradie v ŠOMP bude redukovaným poradím vo finále OK bez škôl mimo mesta
Poprad.
6. Kategória:
žiaci zákl. škôl a 8r. gymnázií nar. 1.1.2003 a ml.
7. Čestné predsedníctvo:
PaedDr. Edita Pilárová - ved. odb. školstva, mládeže a športu MsÚ
PhDr. Richard Bekess - riaditeľ usporiadateľskej školy
Mgr. Lukáš Tóth - koordinátor ŠOMP a referent OŠMaŠ MsÚ
8. Riaditeľ turnaja:
PhDr. Richard Bekess
9. Tajomník turnaja:
Mgr. Peter Šepitka
10. Prihlášky:
zasielajú školy na priloženej návratke na adresu usporiadateľa turnaja v skupine: najneskôr do
17.5.2019. Pri prezentácii odovzdajú vedúci družstiev súpisky s menami hráčov a rokom
narodenia, s podpismi, potvrdené riad. Školy.
B. Technické ustanovenia
1. Podmienky štartu: družstvo tvorí max. 10 hráčov, počet hráčov v poli 4 + brankár.
2. Pravidlá:
hrá sa podľa pravidiel malého futbalu SFZ, ktoré sú na www.skolskysport.sk a tohto rozpisu.
Poverený organizátor skupiny má právo upraviť pravidlá v časti rozmery ihriska a bránok,
počet hráčov v poli, podľa vlastných podmienok, je však povinný zmeny vopred oznámiť
školám. Hrací čas po dohode vedúcich, ŠTK navrhuje 1x25 min (hrubého času) bez striedania
strán. Pri rovnosti bodov 2 družstiev o poradí rozhoduje: 1. Vzájomný zápas. 2. Rozdiel
strelených a obdržaných gólov. 3. Väčší počet strelených gólov. 4. Penaltový rozstrel.
Pri rovnosti bodov 3 družstiev o poradí rozhoduje ich vzájomná tabuľka.
3. Herný systém: každý s každým. Do finále ŠOMP (zároveň finále OK) postupujú víťazi skupín a ZŠ Veľká ako
organizátorská škola.
4. Výstroj:
družstvo musí mať jednotné dresy s číslami, hraciu loptu č.5 zabezpečí organizátor, na OK aj
lopty na rozcvičenie, organizátori skupín nie sú povinní zabezpečiť lopty na rozcvičenie.
Vzhľadom na charakter povrchu sa nesmú používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi.

5. Protesty:
6. Ceny

podať do 15 min. po skončení zápasu, s vkladom 10,- €. do rúk organizátora.
víťazné družstvá obdržia diplomy, poháre a medaily.

C. Rôzne ustanovenia
1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Usporiadateľ zabezpečí lekárničku a prvú pomoc.
Prípadné poistenie účastníkov jednotlivých kôl je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý
účastník musí mať preukaz poistenca.
PhDr. Richard Bekess v.r.
riaditeľ školy

Návratka
Prihlasujeme do turnaja v malom futbale starších žiakov v rámci Športovej olympiády detí a mládeže
mesta Poprad 2019 družstvo školy: ...................................................................................
Kontakt na vedúceho družstva: .............................................................................................................

V Poprade dňa:
Pečiatka a podpis riad. školy
Návratku písomne alebo oskenovanú zaslať škole - organizátorovi svojej príslušnej skupiny do
17.5.2019
ZŠ Komenského PP zssmskompp@gmail.com
ZŠ Spišská Sobota
skola@zsspsobota.sk
ZŠ Tajovského
zs.taj.pp@gmail.com
ZŠ Dostojevského
zsdostpp@gmail.com

