Slovenská asociácia športu na školách, MsÚ Poprad – odbor školstva, mládeže a športu,
Okresný úrad odbor školstva Prešov, SOŠ technická Poprad, Športová hala Aréna Poprad

Propozície
obvodových a okresného kola vo futsale
žiakov SŠ v šk. r. 2019/2020
A. Všeobecné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ:
2. Organizátor:
3. Termín a miesto:

Poznámka!

4. Skupiny:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, mesto Poprad
SOŠ technická Poprad, OÚ OŠ Poprad v spolupráci s odborom školstva,
mládeže a športu MsÚ Poprad
obvodové kolá:
Telocvičňa SOŠ technická Poprad 17.10.2019 a 21.10.2010
okresné kolo:
Športová hala Aréna Poprad 24.10.2019 do 9,00 h.
Prezentácia finále od 8,20 do 8,45 h
Hráči musia mať čistú sálovú športovú obuv, ktorá nezanecháva šmuhy
na podlahe! Hráčom, ktorí nesplnia túto podmienku nebude povolený
vstup do Arény Poprad !!! Bez výnimky!! Za zabezpečenie správnej
obuvi zodpovedá pedagogický dozor zúčastnenej školy. Aréna Poprad
disponuje novou podlahou a preto je potrebné spĺňať túto požiadavku.
Pri nesplnení tejto požiadavky hrozí zrušenie turnaja zo strany vedenia
Arény Poprad!!!!!!
Nasadenie a žrebovanie do skupín z jednotlivých košov, podľa výsledkov
šk. r. 2018/19, prebehlo na úseku mládeže a športu MsÚ dňa 30.9.2019.

Skupina A:

1. Súkr. SOŠ ul. SNP Poprad, 2. SOŠ El. Poprad 3. SOŠ H. Smokovec
Hrací deň: štvrtok 17.10.2019 o 8.00
Skupina B: 1. SPŠ Poprad, 2. Gym. Kukučínova Poprad, 3. Gym. J.P.II. Poprad
Hrací deň: štvrtok 17.10.2019 o 10.00
Poradie zápasov 1-3, 2-3, 1-2,
Skupina C:

1. OA Poprad, 2. SŠŠ Kukučínova Poprad, 3. SZŠ Poprad
Hrací deň: pondelok 21.10.2019 o 8.00
Skupina D: SOŠ technická Poprad, 2. Gym. D. Tatarku Poprad, SOŠ RaS Okružná
Hrací deň: pondelok 21.10.2019 o 10.00
Poradie zápasov 1-3, 2-3, 1-2,
5. Ekonomické zabezpečenie: Náklady na finále OK 23-24.10.2019, okrem cestovného, hradí SOŠ
technická Poprad. Ostatné náklady na zápasy obvodových kôl v skupinách
hradí organizátor z prostriedkov zo štartovného. Cestovné na zápasy v
skupinách i na finále hradí vysielajúca škola.
Štartovné:
10,- €/družstvo Štartovné uhradia vedúci družstiev pri prezentácii pred
prvým turnajom svojej skupiny!
6. Prihlášky:
školy boli do súťaže zaradené na základe prihlášky, ktorú však musia
potvrdiť prihlásením sa na www.skolskysport.sk do 30.9.2019

B. Technické ustanovenia
1. Kategórie:

žiaci stredných škôl okresu Poprad nar. 1.1.2000 a ml.
Družstvo tvorí 10 hráčov. Počet hráčov v poli 4 + brankár.
2. Podmienka účasti: súpiska zavesená na portáli www.skolskysport.sk najneskôr 48 hodín pred
prvým turnajom. Súpisku vytlačenú z portálu www.skolskysport.sk,
potvrdenú riaditeľom školy, obsahujúcu meno, priezvisko, dátum narodenia a
podpísanú účastníkmi (v časti poznámka) predložia vedúci družstiev pri
prezentácii.
3. Pravidlá:
hrá sa podľa pravidiel futsalu, ktoré sú nájdete na:
http://www.futsalslovakia.sk/dokumenty/slovensk%C3%BD-futsal/ a tohoto
rozpisu.
Pri rovnosti bodov o poradí rozhoduje: 1. Vzájomný zápas. 2. Rozdiel
strelených a obdržaných gólov. 3. Väčší počet strelených gólov. 4. Penaltový
rozstrel. Pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhodne minitabuľka.
4. Hrací systém:
v skupinách i finále každý s každým. Hrací čas pre obvodové kolá a aj finále
2 x 15 min. hrubého času, v prípade vyrovnaného stavu môže rozhodca
nariadiť na posledné 2 min. čistý čas.
5. Výstroj:
družstvo musí mať jednotné dresy s číslami, hraciu loptu zabezpečí
organizátor, ktorý nie je povinný zabezpečiť lopty na rozcvičenie. Hráči
musia mať sálovú športovú obuv, ktorá nezanecháva šmuhy na podlahe!
6. Postup:
Víťazné družstvá zo skupín obv. kôl postupujú do finále okresného kola.
Výsledky jednotlivých turnajov s určením postupujúcej školy budú
zverejňované na www.skolskysport.sk. Víťaz OK postupuje na KK do
Prešova, ktoré sa uskutoční 20. novembra 2018.
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.
3. Na finále OK organizátori očakávajú účasť divákov, spolužiakov zo škôl - účastníkov finále. V
prestávkach medzi zápasmi budú rôzne divácke súťaže odmenené vecnými cenami.

Ing. Ľubomír Rokos
riaditeľ školy

Vladimír Gavalier
riadiaci súťaže

Mgr. Lukáš Tóth
OŠMaŠ MsÚ Poprad
predseda odb. komisie
OÚ OŠ Poprad

