MsÚ odbor školstva, mládeže a športu Poprad,
Základná škola A.V. Šerfela Ul. F. Kráľa Poprad – Veľká
P r o p o z í c i e finále
16. ročníka Žiackej ligy mesta Poprad v malom futbale mladších žiakov
a minifutbale koedukovaných družstiev najmladších žiakov a žiačok ZŠ
v šk. r. 2018/19
A. Všeobecné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ:
2. Organizátor:
3. Termín:
4. Riaditeľ turnaja:
5. Tajomníci turnaja:
6. Postúpili:

mesto Poprad
Základná škola Ul. F. Kráľa Poprad - Veľká
13. jún 2019 na ihrisku s umelým povrchom. Prezentácia: od 8,00 do 8,15 h.
PhDr. Richard Bekess, riaditeľ školy
Mgr. Peter Šepitka č.t. 0903 646 844 a Mgr Jozef Vernarec
najmladší žiaci: ZŠ Veľká, ZŠ Dostojevského, ZŠ Spišská Sobota
mladší žiaci: ZŠ Veľká B, ZŠ Dostojevského, ZŠ Komenského Poprad
7. Ekonomické zabezpečenie: náklady na finále ŽLMP hradí Mesto Poprad.
B. Technické ustanovenia
1. Kategórie:

najmladší žiaci a žiačky- nar. 1.9.2008 a ml.
mladší žiaci - nar. 1.1.2006 a ml. (Veľká „B“ 1.1.2007 a ml.)
Družstvo tvorí 10 hráčov. Počet hráčov v poli 4 + brankár.
2. Prihlášky:
družstvá ml. žiakov postúpili do finále ako víťazi skupín, u najml. žiakov
najlepšie tri družstvá v dlhodobej súťaži. Vedúci družstiev najneskôr 11.6.2019
do 9,00 h na sport@msupoprad.sk alebo 052/7167234 potvrdia účasť aj s
nahlásením počtov, pretože mesto Poprad zabezpečuje bagety a pitný režim.
2. Podmienka účasti: súpiska, podpísaná účastníkmi, predložená pri prezentácii, obsahujúca meno a
priezvisko bez uvedenia roku narodenia. Pod súpiskou uvedená veta, že uvedení
žiaci spĺňajú vekovú kategóriu stanovenú propozíciami, potvrdená vedením
školy. V kategórii najmladších žiakov sa turnaja môžu zúčastniť len žiaci a
žiačky 1. stupňa ZŠ, ročníky narodenia od 1.9.2008 a mladší, pričom musia
spĺňať obidve kritériá a ktorí sú riadnymi žiakmi danej školy. Účasť dievčat v
družstve najml. žiakov je nevyhnutnou podmienkou! Na hracej ploche musí byť
počas zápasu najmladších žiakov vždy aspoň jedno dievča!
3. Pravidlá:
hrá sa podľa pravidiel zverejnených na: http://www.skolskysport.sk .
4. Hrací systém:
každý s každým, striedavo v kategóriách, začínajú mladší žiaci.
5. Výstroj:
družstvo musí mať jednotné dresy s číslami, hraciu loptu zabezpečí organizátor.
7. Protesty:
podať do 15 min. po skončení zápasu 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.
PhDr. Richard Bekess
riaditeľ školy

Mgr. Lukáš Tóth
koordinátor ŽLMP

