
 

 

 

 

 

    

 

 

 

P R O P O Z Í C I E 

kvalifikácie do okresného kola v malom futbale žiakov ZŠ 

„Školský pohár Slovenskej sporiteľne“ 
 

Vyhlasovateľ:   SAŠŠ a Ministerstvo školstva SR 

Generálny partner:  Slovenská sporiteľňa  

Z poverenia Okresného úradu Žilina – odbor školstva 
Usporiadateľ:              CVČ  Čadca 

Kategória:   žiaci ZŠ nar. 01.01.2006 a mladší  

Účastníci:   max. 10 členné družstvo + vedúci 

Podmienka účasti: súpiska s  dátumom narodenia hráčov potvrdená riaditeľom školy a zavesená na 

portál www.skolskysport.sk najneskôr 12 hod. pred začatím podujatia 

Poistenie:            Je nutné, aby hráči mali so sebou preukaz poistenca.  

           Za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. 

Finančné zabezpečenie: na náklady vysielajúcej školy 

Postup: Družstvá, ktoré sa umiestnia v kvalifikačných skupinách na prvých dvoch 

miestach, postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 10. mája 2019. 

Poznámky: 1. Za cenné veci organizátor nezodpovedá.  

    2. Družstvo si prinesie loptu na rozcvičenie. 

                          3. Hráči môžu hrať len v obuvi vhodnej na hru na umelej tráve  

    (halovky, tarfy – nie kopačky!!!)  

    *** Treba pripomenúť žiakom, aby si pribalili aj čistú obuv na hru v hale 

    a telocvični, ak bude zlé počasie.     

    4. Vedúci družstva zodpovedá za svojich hráčov počas celého   

    podujatia. 

 

 
!!!POZOR ZMENA MIESTA!!! 

II. kvalifikačná skupina: ZŠ M. Mravca Raková – 13. máj 2019 (pondelok) – prezentácia 8.30 – 8.45 hod. 

Hrajú: ZŠ Makov, ZŠ Korňa,  ZŠ M. Mravca Raková, ZŠ Podvysoká, ZŠ Klokočov, ZŠ Vysoká n. Kys. 

 
III. kvalifikačná skupina: Futbal. ihrisko Svrčinovec – 13. máj 2019 (pondelok) – prezentácia 8.30 – 8.45 hod. 

Hrajú: ZŠ Svrčinovec, CZŠ Skalité (Ústr.), ZŠ MRŠ ČA, ZŠ ČA – Ráz., ZŠ Čierne – Ústr., ZŠ Čierne – V. k.  
V prípade nepriaznivého počasia sa kvalifikačná skupina zo Svrčinovca bude hrať v športovej hale Pratex. 

 

   

                                                            PhDr. Peter Jurga 
                                                                                      riad. CVČ

 

          Adresát: ZŠ okresu Čadca 

Váš list číslo/ zo dňa            Naše číslo           Vybavuje/ linka                    Čadca 
    CVČ-TVŠ-66/2019  041 4334180                    09.05.2019 
        Mobil: Čamborová 0908453108  

   

        

 

 

http://www.skolskysport.sk/


 

 

 

 

 

 


