
Krajský úrad – OŠM a TK Košice, Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach 
 

Republiková  a OR SAŠŠ , MFK Zemplín a.s. 
 

PROPOZÍCIE 
Krajského kola vo futbale chlapcov SŠ na šk.r. 2008/2009 

 
 
 

A. Všeobecné ustanovenia 
 
 
Vyhlasovateľ:   Ministerstvo školstva SR a Slovenská asociácia športu na školách 
 
 
Usporiadateľ:  Gymnázium P. Horova  v Michalovciach,  
                          OR SAŠŠ v Michalovciach 
 
 
Termín:  26.5. 2009   /utorok / 
 
Miesto:             Futbalový štadión MFK Zemplín Michalovce 
 
Organizačný výbor: Riaditeľ súťaže: Rudolf Gadomský 
   Tajomník súťaže. PaedDr. Igor Remák 
   Vedúci turnaja: Mgr. Eugen Furda 
    
Prihlášky:  Riadne vyplnenú súpisku je potrebné zaslať do 22.5.09  na adresu: 
 

PeadDr. Igor Remák tel. 0904 454 254 
Gymnázium P. Horova, Masaryková 1. 

07101 Michalovce 
tel. 056/6423097, fax 056/6420642,  

tv.gphmi@gmail.com 
   
 

Po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované! 
                    
                       Prípadnú Vašu neúčasť žiadame nahlásiť vopred ! 
                      
 
Prihláška musí obsahovať: Priezvisko a meno, dátum narodenia, triedu, číslo                                                                                           
dresu, vedúceho mužstva, pečiatku školy a podpis riaditeľa školy. 
Žiadame Vás, odmailovať celú súpisku na hore uvedenú e-mailovú adresu pre kontrolu 
oprávneného štartu hráčov. Následne Vám bude zaslaná súpiska hráčov GPH 
Michalovce, aby  ste mali aj Vy možnosť overenia  oprávneného štartu hráčov.  
 
 
Porada vedúcich: uskutoční sa dňa 26.5.2009 /utorok / o 08.30 hod.na futbalovom                                                                                  
                               štadióne MFK Michalovce 

mailto:tv.gphmi@gmail.com


 
  
                                        

B. Technické ustanovenia: 
 

Štartujú:  Študenti SŠ narodení 1.1.1989 a mladší (16+2) 
                         
Predpis:  Súťaží sa podľa platných pravidiel SZF, súťažného poriadku a týchto 

propozícií. V prípade nerozhodného výsledku  nasleduje predlženie 2x10 min 
a až potom pokutové kopy. Najskôr prvých 5 hráčov a pri rovnosti další  /po 
jednom/ až do konečného rozhodnutia. Po obdržaní druhej žltej karty v jednom 
zápase je hráč vylúčený do konca zápasu(v nasledujúcom zápase môže 
štartovať),pri obdržaní červenej karty- zákaz štartu do konca turnaja. 

 
Hrací čas:  2 x 30 min  
                   /každé družstvo prinesie so sebou lopty na rozcvičenie a 2 sady dresov/ 
 
 
Systém turnaja: v skupinách každý s každým, víťazi skupín sa stretnú vo finále.  
 
 
Podmienky účasti: včas zaslaná súpiska s celým menom, dátumom narodenia,číslom  
                               dresu  a triedou-potvrdená riaditeľom školy.ORIGINÁL PREUKAZ   
                               POISTENCA,PREUKAZ TOTOŽNOSTI.  
                                
Poistenie:  za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola, žiaci štartujú na   
                  vlastnú zodpovednosť. 
 
Námietky:  podáva vedúci písomne do 10 minút po skončení zápasu s vkladom 10 €.  

tajomníkovi súťaže.V prípade zamietnutia vklad prepadá v prospech 
organizátora. 

 
Ceny:   družstvá umiestnené na prvom až treťom mieste obdržia diplom a vecné ceny.  
 
 
Úhrada:  náklady na pitný režim a strava sa hradí z prostriedkov  SAŠŠ                          
                             
                        UPOZORNENIE K DOPRAVE: 
                        Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy(vlak, autobus)sa bude 
                        cestovné preplácať do výšky predložených  cestovných lístkov. 
                        Pri ceste vlakom(len II. triedy) je nutné využiť skupinové  zľavy. Pri 
                        nevyužití skupinovej zľavy bude cestovné prepočítané na skupinovú zľavu  
                        a preplatené bude iba v tejto výške. Rýchlik možno použiť nad 80 km. 
                        Lístky a miestenky za cestu späť budú preplatené až po ich zaslaní po  
                        návrate. Nekupovať spiatočné lístky! Oznámiť číslo učtu, na ktorý budú   
                        vynaložené prostriedky zaslané. 
 
 
 
 



 
 
                       Mimoriadny autobus je možné použit len vtedy, ak výška nákladov   
                       nepresiahne celkovú sumu nákladov pri použití verejnej hromadnej  dopravy 

(k úhrade treba predložiť faktúru, objednávku, stazku a zoznam 
prepravovaných osôb!!!).Výška nákladov musí byť vopred odsúhlasená na 
sekretariáte GPH. 

                       V prípade,ak fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra 
                       nebude uhradená. 
                       Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva, či jednotlivca)vyhlasovateľ 
                       je oprávnený  požadovať úhradu vynaložených nákladov.   
 
                            
Informácie:  PaedDr. Igor Remák, č.t. 056/6423097, mob. 0904454254 
 
 
Rôzne :          Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. 
                       Prípadnú zmenu organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich 
                       v deň konania 26.5.2009 o 08.30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Michalovciach 6.5.2009          Rudolf Gadomský 
          riaditeľ školy 


