Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica

Č. j.: 085-M/2017/PB

PROPOZÍCIE
okresného kola v malom futbale mladších žiakov ZŠ a OG
Školský pohár SFZ pre školský rok 2016/2017
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ:

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica.

Technické prevedenie: ihrisko s umelou trávou - ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica.
Termín:

09.05. - 12.05. a 16.05. 2017

09.05. 2017 /utorok/ - ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Účastníci: ZŠ Ďumbierska, ZŠ Radvanská, ZŠ Sitnianska,
ZŠ Selce, Športové gymnázium Banská Bystrica.
10.05. 2017 /streda/ - ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Účastníci: ZŠ s MŠ Brusno, ZŠ s MŠ AS Hrochoť, ZŠ SC Slovenská Ľupča,
ZŠ JGT Gaštanová, ZŠ s MŠ ŠŢ Poniky.
11.05. 2017 /štvrtok/ - ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Účastníci: ZŠ SSV Skuteckého, ZŠ Spojová, ZŠ Moskovská,
ZŠ Golianova, ZŠ s MŠ Š. Moysesa.
12.05. 2017 /piatok/ - ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Účastníci: ZŠ Trieda SNP 20, ZŠ Pieninská,
ZŠ J. Bakossa, Katolícke gymnázium ŠM Hurbanova.
16.05. 2017 /utorok/ - ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica - Finále
Účastníci: Víťazné druţstvá z kaţdého hracieho dňa.
Časový rozpis: 8:00 – 8:30 prezentácia,
8:30 – 8:45 inštruktáţ BOZP a organizačné pokyny,
8:45 – 12:50 súťaţné zápasy,
13:00 – vyhodnotenie a predpokladaný koniec súťaţe.
Činovníci: tajomník súťaţe – Mgr. Pavol Babic,
riaditeľ súťaţe – Mgr. Richard Vrbovský.
Účasť a jej podmienky:
 súťaţ je vyhlásená pre kategóriu – ţiaci, narodení 01.01. 2004 – 31.12. 2011,
 druţstvo tvorí max. 10 hráčov a vedúci druţstva,
 hráči musia mať jednotné dresy s číslami,
 povolená obuv: turfy, halovky, tenisky (nie sú povolené kopačky),
 kaţdý účastník súťaţe je povinný mať so sebou originál preukazu poistenca,
 škola sa musí pred súťaţou preukázať súpiskou členov družstva vytlačenou z portálu
www.skolskysport.sk s menom zodpovedného vedúceho družstva a s potvrdením
riaditeľa školy.
 Osobné údaje účastníkov súťaţe budú spracovávané, zverejňované a archivované v súlade
so zákonom č. 122/2013 Z. z. len pre potreby tejto súťaţe v rozsahu: dokumentácia
súťaţe, účtovníctvo, fotodokumentácia a informácie na web stránke CVČ.
Súpisku je potrebné vložiť na portál www.skolskysport.sk najneskôr do 04.05. 2017!!!
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Úhrada: školy sa súťaţe zúčastňujú na vlastné náklady.
Stravné a cestovné je na vlastné náklady účastníkov súťaţe.
Ceny:

zabezpečí CVČ Havranské 9, Banská Bystrica. Druţstvá na prvých troch miestach
získajú športové poháre a účastníci finálovej časti obdrţia diplomy.

Rôzne:

za zdravotný stav, bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj poistenie súťaţiacich
zodpovedá vysielajúca škola.
Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť a ochranu zdravia
účastníkov od okamihu odchodu z miesta zrazu aţ po prezentáciu a tieţ počas
súťaţe mimo priestorov ihriska. Organizátor súťaţe stráca zodpovednosť za
účastníkov po skončení súťaţe, ktorej časový rozpis je v propozíciách uvedený.
Zároveň ţiaci musia v plnej miere rešpektovať pokyny organizátorov súťaţe,
s ktorými sa oboznámia pred jej začiatkom. Za odloţené veci v priestoroch šatní
usporiadateľ nezodpovedá.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis:

hrá sa podľa platných pravidiel malého futbalu.
http://www.skolskysport.sk/file/Competition/852/Propozicie%20Skolsky%20poha
r%20SFZ%202016-17%20final.pdf

Čakacia doba: do 5 minút po ukončení prezentácie.
Protesty: podáva vedúci druţstva písomne, do 10 minút po ukončení stretnutia tajomníkovi
súťaţe, s vkladom 10 EUR.
Systém hry: v jednotlivé hracie dni a finále sa hrá v skupine systémom „kaţdý s kaţdým“.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prípadnej zmeny časové rozpisu a tiež systému hry!
Postup:

na majstrovstvá kraja, ktoré sa uskutočnia 23.05. 2017 v Banskej Bystrici
zo súťaţe postupujú prvé dve druţstvá.

Poznámka: prípadnú neúčasť školy na súťaţi oznámte vopred tajomníkovi súťaţe:
(Mgr. Pavol Babic,  0908 938 283, e-mail: palobabic@gmail.com).

Banská Bystrica 10.04. 2017

Mgr. Pavol Babic v. r.
tajomník súťaţe

Mgr. Richard Vrbovský v. r.
riaditeľ CVČ

