
            
Propozície  

minifutbalovej ligy 

Najmladších žiakov a žiačok ZŠ 2022/2023 
Ako príprava na 24. ročník Mc Donald ´s cup 

 

 

Organizátor       : CVČ, Šoltésovej 25, Martin; OK Turiec 

Usporiadateľ      : CVČ, Šoltésovej 25, Martin; FOMAT Martin, ZŠ s MŠ, Hurbanova v Martine, 

Rozhodcovia       : deleguje organizátor v spolupráci s MŠK FOMAT Martin 

 

Kategória       : koedukované družstvá (žiaci a žiačky) ZŠ narodení 1.9.2012 - 31.12.2016  

Je povinné zapojiť aj dievčatá v každom zápase, na celý hrací čas !!! 

 

Miesto a termíny: v  telocvični ZŠ s MŠ,  Hurbanova v Martine 

1. kolo – streda, 19.10.2022 o 9,00 h        5. kolo – streda, 15. 2. 2023                         

2. kolo – streda, 16.11.2022                       6. kolo – utorok, 14.3.2023 

3. kolo – štvrtok, 15.12.2022                      7. kolo – štvrtok, 13.4.2023 

4. kolo – utorok, 17. 1. 2023               Okresné kolo Mc Donald´s cup – 10.5.2023     

                                                      Krajské kolo bude 15.5.2023 v Martine 
                  

Družstvo tvorí    : min. 5 hráčov, max. 10 hráčov, do hry nastupujú 4+1 hráči 

 

Podmienka  

      účasti             :  - súpiska potvrdená riaditeľstvom vysielajúcej školy 

                                - každý účastník musí mať pri sebe preukaz poistenca 

                                - za zdravotný stav a poistenie hráčov zodpovedá vysielajúca škola 

                                - dresy s číslami, športová obuv a lopta na rozcvičenie, rozlišovačky 

 

Poznámka           :  družstvá, ktoré sa rozhodnú prihlásiť do ligy, musia absolvovať 

                                   minimálne 5 kôl zo siedmych, pričom počas neprítomnosti sa im do tabuľky zapisuje  

              kontumačný výsledok, po každom kole sa body započítavajú do celkového poradia. 
 

 

Pravidlá               :  hrá  sa  podľa  platných  pravidiel  malého  futbalu,  2x10 min. 
                                                                                                                                   /resp. podľa dohody inak/ 

Finančné  

zabezpečenie       :  náklady spojené s turnajmi hradí  organizátor  
                                       - za jednotlivé kolá – diplomy   

                                       - za celkové poradie na 1.-3. mieste – medaily,  trofejné poháre, diplomy 

 

Pokiaľ máte záujem o tohtoročnú minifutbalovú ligu, ktorá je prípravou na  

24. ročník Mc Donald ´s cup, kontaktujte: 

smidtova@pobox.sk  alebo  na č. t.: 0907 390 731 max. do 12.10.2022 
Pri príchode na prvé kolo nezabudnite odovzdať Záväznú prihlášku 

 a potvrdenie pre organizátora (3. strana týchto propozícii) 
 
                                                                                                                                      Mgr. Alena Leštinská, v.r.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                        riaditeľka CVČ Martin            

 

 

                                                                    

Ďalej: Ochrana osobných údajov 
 

 

 

mailto:smidtova@pobox.sk


 

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov. 

 

V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov (meno, rok 

narodenia,) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových 

súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. „Politika informovanosti 

dotknutej osoby“). 

Osoby musia byť poučené o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR, 

kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“)  

  

Na školských športových súťažiach sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa vyhotovovať 

obrazový a zvukový záznam. Zúčastniť sa ho môžu účastníci dobrovoľne. Všetci zúčastnení musia 

tomuto oznamu rozumieť a berú na vedomie, že fotografie a videá budú využité na propagačné 

účely organizátora podujatia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalej: Záväzná prihláška 

           Potvrdenie pre organizátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Centrum voľného času, Šoltésovej 25,  03601  MARTIN, 

       IČO:  00 184 144       DIČ: 202 0603277      TEL.:  043-4133651,  4133210          

                           cvckamarat@gmail.com;  www.cvckamarat.eu 

               
 

Záväzná prihláška na: 
 

Mini futbalová liga mladších žiakov a žiačok 
(príprava na 24. ročník Mc Donald ´s cup) 

 

Miesto a termín  konania:  ZŠ s MŠ, Hurbanova, Martin, termíny podľa propozícii,  

                                                     prípadne podľa dohody počas školského roku 

 

Názov a sídlo ZŠ/MŠ:   ...............................................................................................................  

 

Počet detí :    .............................................................................................................................. 

 

Zodpovedný učiteľ-  meno a priezvisko: ................................................................................... 

 

Tel. kontakt: e-mail:  ................................................................................................................  

                                                         

 
   

 

 

................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Potvrdenie pre organizátora  športovej súťaže 

 
 

Základná škola: ................................................................................................................ 

 

Potvrdzuje, že berie na vedomie zákonom stanovenú formuláciu ochrany osobných údajov 

uvedenú v propozíciách podujatia a  o účasti na športovej súťaži informovala zákonných 

zástupcov účastníkov. 

 

 

 

V ........................... dňa .........................                                ................................................. 

                                                                                                Pečiatka a podpis (riaditeľ ZŠ)    

 


