
Názov súťaže
Kategória súťaže
Šport/odvetvie
Ročník štúdia
Ročník narodenia
Pohlavie mix
Družstvá jednej školy 1
Žiaci v jednom družstve 5 až 10 2

Gestor
Web
Kontakt 421 902 937 002

Termíny od do miesto
Celoslovenské finále 6.6.2023 7.6.2023
Prihlasovanie do súťaže do 10.10.2022
Krajské kolá usporiadať do 26.5.2023

Rozhodcovia OK a KK zabezpečuje kvalifikácia
nevyžaduje sa

Súťažné pravidlá

Súťažný systém

Postup do vyššieho kola

Schválené dňa: 31.8.2022

1. až 4. ročník ZŠ

www.mcdonaldscup.sk 
Slovenský futbalový zväz

Súťažný poriadok školských športových súťaží
osobitné ustanovenia pre súťaž v školskom roku 2022/2023

McDonald´s Cup - X
A - národná postupová
futbal

1. 9. 2012 - 31. 12. 2016

Hracia plocha je veľkosti hádzanárskeho ihriska. Na jednotlivých kolách je možnosť hrať aj na 
ihrisku vyznačenom na ploche futbalového ihriska. Krajské kolá je povinné odohrať na 
ihriskách bez mantinelov.
Je stanovený jednotný hrací čas 2 x 12 minút (hrubého času) s 5 minútovou polčasovou 
prestávkou a striedaním strán. V prípade väčšieho počtu účastníčok na turnaji v predkolách a 
okresných kolách je možné hraciu dobu upraviť podľa potreby so súhlasom všetkých 
zúčastnených družstiev.
Turnaje sa hrajú s bránkami s rozmermi 5x2 metre. V školských kolách, predkolách, 
okresných a regionálnych kolách sa môžu použiť aj hádzanárske brány, ak organizátor nemá 
možnosť zabezpečiť brány s požadovanými rozmermi. 

Za víťazstvo v zápase družstvo získa 3 body 
Za remízu 1 bod
Za prehru 0 bodov
V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
g) Väčší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov
h) Vyšší gólový rozdiel zo vzájomných zápasov
i) Väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
j) Vyšší gólový rozdiel zo všetkých zápasov
k) Väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov
l) Kopy so značky PK v počte 5 kopov alebo až do rozhodnutia.

víťazné družstvo

Počet vedúcich

Vladimír Lupták vladimir.luptak@futbalsfz.sk

Poprad

organizátor

Pravidlá futbalu upravené pre súťaž McDonald´s Cup, ak nie sú v propozíciách upravené inak 
so zreteľom na zvláštnosti tejto školskej športovej súťaže. Na hracej ploche musí byť počas 
zápasu v každom družstve 1 dievča. Hrá sa s futbalovými loptami č. 3. Družstvá hrajú v počte 
hráčov a hráčok 4+1.
Link: https://futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/McDonalds-cup/dokumenty/


