
 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK FRESH ŠKOLSKEJ ŠPORTOVEJ LIGY ZŠ v 

Minihádzanej SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2018 – 2019 

Určené :  
a / Prihláseným základným školám v pôsobnosti Magistrátu mesta Košice  
b / Súťažnej komisii ligy  
c / Vedúcim družstiev za ZŠ  
 
Dátum konania: 4 kolá 
Kategória : žiaci a žiačky navštevujúci prvý stupeň ZŠ 
Miesto konania: telocvičňa prihlásených škôl 
Systém hry: turnajovým spôsobom „každý s každým“ 
Súťažná komisia (riadiaci orgán):  Hádzanársky klub - HŠK ŠG Košice, 

Marek Šiška - tréner mládeže,  
e-mail: mareksiska@yahoo.sk, mobil: 0903 688 760   

sekretariát ligy: Centrum voľného času Ing.J.Šimčáková, PhD. 0902242471 – koordinátor 

súťaže, simcakova@cvckosice.sk 

1. Povinnosti organizátora:  

Zabezpečiť kalendár súťaže, evidenciu súťažiacich a výsledkov ( prideľovanie bodov za 

účasť).  

2. Čas priebehu súťaže, prihlasovanie  

Súťažným dňom je deň a čas vyhlásenia daného podujatia. Registrácia bude prebiehať 30 

minút pred štartom.  Prihlasovanie koordinátorovi súťaže mailom najneskôr 2 týždne 

pred termínom súťaže. 

3. Technické ustanovenia  

3.1. Pravidlá . Hrá sa podľa platných pravidiel hádzanej 

3.2. Výstroj: tenisky, dresy s číslami, hádzanárska lopta, odporúčajú sa chrániče 

kolien a lakťov. 

3.3 Hodnotenie: Každá škola získava body za účasť na jednotlivých športoch (1 bod za 
každú aktívnu účasť). Ďalej získava body za umiestnenie svojho družstva. 

Systém súťaže je ligový t.z. v každej etape sa hrá o umiestnenie a podľa umiestnenia sú 
družstvá bodované podľa počtu družstiev,  prvé miesto toľko bodov koľko družstiev sa 
zúčastnilo, druhé o jeden menej atď.  
Do finále postupuje 5 družstiev s najväčším počtom bodom získaných spolu za daný šport.  
Hrací čas 2 x 8 -10 min. s 2 minútovými  prestávkami medzi polčasmi (prípadné  úpravy  sa 
dohodnú na technickej porade vedúcich). 
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Pri rovnakom počte bodov dvoch alebo viacerých družstiev rozhoduje o umiestnení:  
- viac dosiahnutých víťazstiev 
- skóre (rozdiel medzi strelenými a inkasovanými gólmi) 
- vyšší počet strelených gólov 
- nižší počet inkasovaných gólov 

4. Hráči  

4.1. Žiaci /chlapci alebo dievčatá/ navštevujúci I.stupeň ZŠ  

4.2. Žiak má právo nastúpiť na preteky len s preukazom poistenca  

4.3. Zodpovednosť za štarty žiakov nesie prihlásená základná škola a príslušný učiteľ, 

vedúci družstva alebo zákonný zástupca žiaka. Na ihrisku môžu hrať maximálne dvaja 

aktívni (registrovaní) hráči. 

5. Rozhodcovia  

5.1. Na jednotlivé turnaje deleguje rozhodcov hracia komisia, rozhodcom môže byť aj 

učiteľ prihlásenej základnej školy, nesmie, ale rozhodovať zápas, ktorý hrá jeho škola. 

Odmeny: Odmena pre učiteľov a rozhodcov bude zabezpečená formou poukážok na základe 

výkazu prác od koordinátorov a doručená po ukončení ligy. 

6. Výsledky  

6.1. Výsledky zo zápasov zabezpečí riadiaci orgán prostredníctvom delegovaných osôb a 

zašle zúčastneným školám.  

6.2. Všetky prípadné námietky účastníkov pretekov sa nahlasujú na sekretariát ligy, ktorý ich 

uvedie  do zápisu a následne ich bude riešiť riadiaci orgán ligy.  

7. Zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia  

7.1. Za zdravotný stav pretekárov je zodpovedný rodič a vysielajúca základná škola.  

7.2. Zdravotnícke a ostatné zariadenia, potrebné pre prvú pomoc (lekárnička, dlahy, telefón) 

musia zodpovedať predpisom a musia byť v náležitom poriadku. 

7.3. Občerstvenie – pitný režim – pri každom kole, strava: bagety iba pri finále  

7.4. Ceny – medaile (dostanú družstvá na 1.až 3.mieste po každom kole), diplomy, poháre 

dostanú družstvá  na prvých troch miestach iba za finále 

8. Záverečné ustanovenia  

8.1. Zúčastnené základné školy sa riadia týmto súťažným poriadkom, pravidlami futbalu a 

rozpisom turnajov  

PaedDr.Alena Mocná 
riaditeľka CVČ Košice 

 

Spracovala: Ing..Jana Šimčáková PhD, 0902242471 


