
                         
                                                                                                      

Propozície Majstrovstiev SR
Školský pohár SFZ 2017/18

Názov súťaže:
Malý futbal mladších žiakov a žiačok ZŠ – Školský pohár SFZ (A kategória – celoštátna 
postupová súťaž)

Vyhlasovateľ: 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR)

Spolu-vyhlasovateľ a organizátor: 
Slovenský futbalový zväz (ďalej len SFZ)

Športový partner: 
DEMI  Šport plus

Ambasádor projektu: 
Marek Sapara. Spolu ambasádormi sú hráči z iných klubov Fortuna Ligy.

Zámer projektu : 
Primárne  prostredníctvom futbalu  ponúknuť žiakom spoločenskú príležitosť,  možnosť  pre
osobnostný  a  športový  rast,  poukázať  na  zdravotný  úžitok.  Sekundárnym  zámerom  je
vyhľadávanie  športovo  talentovaných  jednotlivcov  (chlapcov  a  dievčat)  v  rámci  školskej
futbalovej súťaže.



                         
                                                                                                      

Futbalový turnaj „Školský pohár 2017/18“ (ďalej iba ŠP) je organizovaný na území Sloven-
skej republiky. Turnaj je určený pre žiakov a žiačky základných škôl a gymnázií s osemroč-
ným vzdelávacím programom.

TERMÍN A MIESTO KONANIA FINÁLE

Majstrovstvá SR sa uskutočnia v termíne 5. - 6. júna 2018 v Národnom tréningovom centre 
SFZ NTC Poprad.

ŠTART HRÁČOV A HRÁČIEK

Finálového  turnaja  ŠP v  malom  futbale  10  členných  družstiev  chlapcov  a  10  členných
družstiev dievčat základných škôl sa môžu zúčastniť žiaci a žiačky druhého stupňa ZŠ a
osemročných gymnázií (U13 - narodení 1.1. 2005 a mladší). Družstvá hrajú v počte hráčov 4
+ 1. Hráči a hráčky musia spĺňať vekovú kategóriu uvedenú v týchto propozíciách.   

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonný  zástupca  udeľuje  prevádzkovateľovi  turnaja  MŠVVaŠ  SR  a  SFZ  súhlas  so
spracovávaním osobných údajov (meno, priezvisko, rok narodenia) za účelom ich spracovania
pri  príležitosti  konania  M-SR  v  školskej  futbalovej  súťaži  Školský  pohár  SFZ  2017/18.
Zároveň  tiež  vyslovuje  súhlas  s použitím  podobizne,  obrazových  snímok,  obrazov  i
zvukových záznamov  hráča/hráčky zaznamenané počas M-SR v školskej futbalovej súťaži
Školský  pohár  SFZ  2017/18  vo  forme  ich  nekomerčného  i  komerčného  zverejnenia
v tlačových  alebo  elektronických  médiách,  webových  portáloch  turnaja  a  vo  forme  ich
sprístupnenia verejnosti za účelom podpory, propagácie, historických a štatistických údajov
turnaja  Školský pohár  SFZ,  MŠVVŠ SR a Slovenského futbalového zväzu.  Osobné údaje
dotknutých  osôb  sú  archivované  na  historické  a  štatistické  účely,  spracúvané  spôsobom
zaručujúcim  bezpečnosť  osobných  údajov,  vrátane  ochrany  pred  neoprávneným  alebo
nezákonným spracúvaním. Dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich osobných
údajov  preukázateľne  a slobodne,  svoj  súhlas  môže  kedykoľvek  odvolať  kontaktovaním
spoločnosti  Slovenský  futbalový  zväz, Tomášikova  30C,  821  01  Bratislava,  E-mail:
office@futbalsfz.sk Podpísaný  formulár  zákonným  zástupcom  každého  účastníka  je
povinný odovzdať vedúci tímu na technickej porade v príchodový deň.

POISTENIE A ZODPOVEDNOSŤ

Zdravotnú službu zabezpečuje organizátor M-SR. Zúčastnení žiaci a žiačky štartujú na turnaji
na vlastné individuálne poistenie. Každý účastník je  povinný priniesť si preukaz poistenca,
ktorým sa bude musieť preukázať v prípade potreby! Za zdravotný stav hráčov zodpovedá
príslušná škola. Organizátor finálového turnaja nezodpovedá za akékoľvek osobné zranenia,
ku ktorým dôjde v rámci turnaja alebo v súvislosti s ním, zranenia spôsobené hráčmi alebo
vedúcimi družstiev tretím osobám, škody alebo krádeže osobného vlastníctva členov družstva
a ich sprievodu, napríklad vybavenia, osobných vecí či peňazí, ani za chyby, nehody alebo



                         
                                                                                                      

nedopatrenia  spôsobené  kýmkoľvek  a komukoľvek.  Účastníci  turnaja  štartujú  na  vlastné
poistenie. Pedagogický dozor je zodpovedný za svojich žiakov
počas celého podujatia. Za stratu osobných vecí organizátor nezodpovedá.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Vysielajúca škola v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich účast-
níkov od okamihu odchodu na turnaj až po ich návrat. Zároveň žiaci v plnej miere budú reš-
pektovať pokyny organizátorov školských športových súťaží, s ktorými sa oboznámia pred
začiatkom súťaže.

UBYTOVANIE
Tímy budú ubytované v Poprade v hoteli Satel, Mnoheľova 825, 058 01 Poprad.

STRAVA
Pre tímy je zabezpečená strava nasledovne: 5.6. 2018 – obed a večera, 6.6. 2018 – raňajky,
obed.
Počas zápasov bude pitný režim pre všetkých hráčov k dispozícii na futbalovom štadióne.

DOPRAVA
Dopravu do miesta konania podujatia a späť si zabezpečujú a hradia účastníci podujatia, po-
kiaľ organizátor nerozhodne inak. Organizátor podujatia je povinný zabezpečiť športovcom
a ich sprevádzajúcim osobám, vykonávajúcim pedagogický dozor, dopravu medzi objektmi
v mieste podujatia, ak pešia vzdialenosť medzi nimi je väčšia ako 2 km. (podľa: Smernica
 MŠVVaŠ SR č. 23/2017 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží
detí a žiakov škôl)

Organizátor zabezpečuje kyvadlovú autobusovú dopravu pre všetkých finalistov nasledovne:
 streda 6.6.2018 z hotela Satel na futbalový štadión NTC Poprad a po ukončení turnaja 

z futbalového štadióna na autobusovú/vlakovú stanicu,

Družstvá budú mať k dispozícii krajského grassroots koordinátora SFZ, ktorý bude k dis-
pozícií počas celého priebehu turnaja.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Škola, ktorá postúpi na slovenské finále do NTC Poprad, je povinná po skončení krajského
kola najneskôr však do 25.mája 2018 organizátorovi finálového turnaja nahlásiť na email: 
vladimir.luptak@futbalsfz.  sk   nasledovne údaje:

 kontaktné údaje vedúceho družstva (zodpovednej osoby): meno, telefón, email,
 mená vedúcich družstiev – 2 osoby
 čas a miesto príchodu družstva (autobusová/vlaková stanica v Poprade, štadión NTC 

Poprad) a spôsob dopravy.
 čas príchodu družstiev pred začiatkom turnaja dňa 5.6.2018 do NTC Poprad –  do 

11,00hod.
 odchod družstva po skončení turnaja dňa 6.6.2018 – odchod po 14,00hod.

mailto:jozef.zahorsky@futbalsfz.sk


                         
                                                                                                      

SÚPISKA HRÁČOV

Podmienkou zaradenia družstva do finálového turnaja je úplné vyplnenie a odoslanie súpisky
emailom najneskôr  do 30. mája 2018 na adresu: vladimir.luptak@futbalsfz.sk . Formulár
súpisky bude  družstvám poslaný  vopred.  Súpiska  musí  obsahovať  maximálne  10  žiakov
školy,  ktorí  sa  za  dané  družstvo  zúčastnia  turnaja,  mená  dvoch  vedúcich  družstva  a pre-
hlá-senie riaditeľa o správnosti jednotlivých údajov uvedených v súpiske. Do súpisky škola
napíše aj čísla dresov hráčov, s ktorými budú štartovať počas celého turnaja!

Zoznam hráčov môže byť v opodstatnených prípadoch (zranenie a pod.) zmenený o ďalších
žiakov danej školy, v takom prípade však musí vedúci družstva zaslať organizátorovi novú
súpisku hráčov.  Súpisku družstva je škola povinná zaevidovať na portál   www.skolskysport.sk  
najneskôr 24 hodín pred turnajom. Originál súpisky (2 kópie) je vedúci družstva povinný
predložiť na technickej porade.

VEDÚCI DRUŽSTVA

Vedúcim družstva musí byť osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, ktorá je zodpovedná za správanie
a vystupovanie všetkých členov družstva na ihrisku aj mimo neho počas celého turnaja ŠP.
Každé družstvo môžu na finálový turnaj sprevádzať maximálne dve osoby. Ak s družstvom
pricestuje vodič, tomu škola zabezpečí ubytovanie a stravu na vlastné náklady

DARČEKY PRE ÚČASTNÍKOV A CENY PRE VÍŤAZA TURNAJA

Všetky družstvá postupujúce do finálového turnaja dostanú kompletné sady značkových fut-
balových dresov ERIMA na finálovom turnaji v NTC Poprad a v nich budú hrať svoje
zápasy!

Družstvá umiestnené na prvých troch miestach získajú pre svoje školy finančnú odmenu a po-
háre, hráči/hráčky obdržia športový materiál a medaile.

Ocenený budú aj najlepší jednotlivci v oboch kategóriách: brankár, hráč, strelec a brankárka, 
hráčka, strelkyňa.

Podmienka: 2/3 finančnej odmeny musí škola použiť na nákup športového materiálu alebo na 
rekonštrukciu športových zariadení. Vyúčtovanie použitia finančnej odmeny je škola povinná 
poslať na Úsek mládeže SFZ najneskôr do 30.11. 2018.

Hlavnou výhrou pre víťazné družstvo finálového turnaja v kategórii chlapcov a dievčat je za-
hraničný zájazd  na zápas  slovenskej  futbalovej  reprezentácie  -  zápas  Ligy  Národov,
ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKO, dňa 19.11. 2018 v Prahe.

SYSTÉM TURNAJA

V rámci dvojdenného pobytu absolvujú všetci účastníci športový a sprievodný program. Špor-
tová časť bude zameraná predovšetkým na zápasy v skupinách a zápasy o umiestnenie. 

http://www.skolskysport.sk/
mailto:mario.roszbeck@futbalsfz.sk


                         
                                                                                                      

Sprievodný program potom doplní túto športovú časť o zaujímavé súťaže, stretnutie s profesi-
onálnymi futbalistami a ďalšie atrakcie.

Do finále turnaja chlapcov a dievčat postúpi 8 tímov – prvý z jednotlivých krajov. Družstvá
budú rozdelené do 2 základných skupín po 4 tímy. Každý z účastníkov turnaja tak odohrá
v skupine 3 zápasy systémom každý s každým. Družstvá, ktoré skončia v skupine na 3. a 4.
mieste odohrajú zápasy o 5. až 8. miesto. Prvé dva tímy v skupinách odohrajú zápasy o 1. až
4. miesto.

Všetky zápasy turnaja sa hrajú podľa oficiálnych Pravidiel futbalu upravených pre súťaž ŠP,
Súťažného poriadku a ostatných platných predpisov Slovenského futbalového zväzu (SFZ),
ak nie sú v týchto propozíciách upravené inak so zreteľom na zvláštnosti tejto školskej športo-
vej súťaže. Organizátor je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa turnaja.

Za víťazstvo získa 3 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. O konečnom poradí v skupi-
ne rozhoduje počet získaných bodov zo všetkých odohraných zápasov.

V prípade, že viac družstiev skončí v skupine s rovnakým počtom bodov, na určenie poradia v
skupine sa použijú nasledujúce kritériá:

a) väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov
b) vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov
c) väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
d) ak sa na základe hore uvedených kritérií a) až c) nerozhodne o poradí, kritériá e) až g)

sa uplatnia:
e) gólový rozdiel zo všetkých zápasov 
f) väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov
g) kopy zo značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia.

Kopy sa vykonávajú nasledovným spôsobom:
- každý kop musí vykonať iný hráč až dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci oprávnení hráči
družstva. Až potom môže kop vykonať hráč,ktorý už raz kop zahrával.
-  ak má na konci stretnutia, pred akciou kopov, jedno z družstiev väčší počet hráčov ako
druhé, počet hráčov sa musí vyrovnať na úroveň súpera.

Ak skončí zápas o umiestnenie remízou, družstvá kopú pokutové kopy v počte 5 alebo až do
rozhodnutia podľa Pravidiel futbalu.

POČET HRÁČOV A STRIEDANIE

Každé družstvo tvorí maximálne 10 hráčov uvedených v súpiske do turnaja a zároveň zapísa-
ných do „Zápisu o zápase“. Do zápasu nastupuje vždy 1 brankár a 4 hráči v poli. V každom
zápase je možnosť striedať hráčov hokejovým spôsobom v priestore striedačiek.

HRACIA DOBA

V zápasoch turnaja je stanovená na 1x 20 minút bez polčasovej prestávky. 



                         
                                                                                                      

Vo finálových zápasoch chlapcov a dievčat je stanovený hrací čas 2 x 12 minút s polčasovou 5
minútovou prestávkou.

ROZHODCOVIA

Všetky  zápasy  finálového  turnaja  rozhodujú  licencovaní  rozhodcovia,  ktorých  deleguje
Slovenský futbalový zväz v spolupráci s Východoslovenským futbalovým zväzom.

HRACIA PLOCHA

Zápasy finálového turnaja sa budú hrať na štyroch ihriskách vyznačených na ploche štadióna 
NTC Poprad s prírodnou trávou a rozmermi uvedenými v Pravidlách súťaže.

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Organizátor finálového turnaja zabezpečí zdravotnú službu počas celého turnaja v areáli NTC 
Poprad.

FUTBALOVÉ VYBAVENIE

Hráči jednotlivých družstiev sú povinní na stretnutie nastúpiť  v dresoch ERIMA, ktoré im
daroval Slovenský futbalový zväz. Je povinné používať chrániče holenných kostí, inak hrá-
či/hráčky nebudú pripustení k hre. Všetci hráči musia používať štandardnú futbalovú obuv na
prírodnú  trávu.  Počas  turnaja  je  kvôli  bezpečnosti  účastníkov  zakázané  hrať  zápasy  v
kopačkách s vymeniteľnými štupľami. Všetky zápasy turnaja sa hrajú s futbalovými lopta-
mi veľkosti č. 4, ktoré zabezpečí organizátor turnaja.

TRESTY A PREVINENIA

V prípade,  že hráč dostane počas  zápasu červenú kartu a je vylúčený,  musí  rozhodca za-
znamenať túto skutočnosť v zápise o stretnutí. Každý takýto hráč nesmie nastúpiť nasledujúci
zápas svojho družstva v turnaji. Výsledok zápasu bude rozhodnutý kontumačne v prospech
súpera v nasledujúcich prípadoch:

1. Ak sa družstvo dostaví neskoro na zápas bez riadneho odôvodnenia o viac než 15 minút. 
Výsledok bude v takom prípade stanovený na 3:0.
2. Ak reprezentuje družstvo hráč, ktorý nie je žiakom danej školy alebo nie je uvedený 
na súpiske do turnaja, resp. nie je uvedený v doplnenej súpiske, výsledok bude v takom prípa-
de stanovený na 3:0. 

PROTESTY

Rozhodnutia rozhodcu vo veci rozhodovania zápasu sú konečné a záväzné, v tomto ohľade
teda nebudú prijímané žiadne protesty. Všetky ostatné protesty musia byť predložené vedúcim
družstva organizátorovi turnaja najneskôr do 15 minút po ukončení zápasu. Rozhodnutie orga-



                         
                                                                                                      

nizátora bude urobené bezodkladne s konečnou platnosťou v zmysle pravidiel tohto turnaja, v
duchu Fair-play a je záväzné. 

ZELENÁ KARTA FAIR PLAY

Počas turnaja môže rozhodca udeliť hráčovi/hráčke alebo trénerovi „Zelenú kartu fair play“
za fair play správane sa pred, počas a po zápase.

KONTAKTNÉ ÚDAJE ORGANIZÁTOROV:

Slovenský futbalový zväz
Grassroots koordinátor SFZ
Vladimír Lupták
Mob: 0902 937 002
E-mail: vladimir.luptak@futbalsfz.sk 

ČASOVÝ HARMONOGRAM TURNAJA

UTOROK 5.6. 2018

Do 11:00 hod. Príchod družstiev a prezentácia pri vstupe na štadión NTC Poprad
11:00 – 12:30 hod. Obed v reštaurácii v NTC Poprad
12:45 – 13:30 hod. Technická porada vedúcich družstiev a organizátorov
14:00 – 16:30 hod. Futbalové zápasy chlapcov a dievčat v skupinách A,B,C,D podľa vylosovania 
14:00 – 16:30 hod. Futbalové sútaže pre  všetkých finalistov v NTC Poprad
16:45 – 17:00 hod. Slávnostné otvorenie turnaja
17:00 – 17:15 hod. Odchod všetkých družstiev do hotela Satel
18:15 – 19:15 hod. Večera v hoteli Satel
19:45 –  Technická porada v hoteli Satel – len krajskí grassroots koordinátori (info pre družstvá)
20:00 – 21.30 hod. Večerný vstup do Aquacity Poprad pre všetkých finalistov ŠP SFZ 

STREDA 6.6. 2018

06:30 – 07:30 hod. Raňajky v hoteli Satel, odubytovanie z hotela
09:00 – 10:20 hod. Semifinálové zápasy a zápasy o 5. - 8. miesto
09:00 – 10:30 hod. Futbalové sútaže pre  všetkých finalistov v NTC Poprad
10:30 – 11:00 hod. Zápasy o 3.miesto
11:10 – 11:40 hod. Finále dievčatá – zápas o 1. miesto
11:50 – 12:25 hod. Finále chlapci – zápas o 1. miesto 
12:45 – 13:15 hod. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien družstvám v NTC Poprad
13:15 – 14:15 hod. Obed v reštaurácii NTC Poprad
14:15 hod. -  Odchod družstiev 

Sprievodné aktivity: 
- súťaže v presnosti striel na bránku
- meranie rýchlosti striel

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na zmenu 
organizácie M-SR finálového turnaja Školský pohár SFZ 2017/18.

mailto:jozef.zahorsky@futbalsfz.sk

