
 

 

Coca-Cola Školský pohár 2012/2013 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Názov súťaže: 
Coca-Cola Školský pohár – súťaž žiakov vo veľkom futbale ZŠ           

(B kategória – celoštátna postupová súťaž) 

Coca-Cola Školský pohár – súťaž žiačok vo veľkom futbale ZŠ                                                      

(B kategória – celoštátna postupová súťaž) 

 

Vyhlasovateľ:  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

Spoluvyhlasovateľ a organizátor:  
Slovenský futbalový zväz 

 

Generálny partner a organizátor:  
Coca-Cola Services, n. v. 

Futbalový turnaj „Coca-Cola Školský pohár 2013“ (ďalej iba CCŠP) sa organizuje na území 

Slovenskej republiky. Turnaj je určený žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a 

gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Môžu sa doň prihlásiť školské družstvá, 

ktoré sa prihlásia on-line na www.skolskypohar.sk. O celkovom víťazovi rozhodne finálový 

zápas, ktorý bude súčasťou záverečnej fázy – finálového turnaja, na ktorom sa zúčastní 8 

najlepších družstiev. 

 

PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 
 

HARMONOGRAM PRIEBEHU SÚŤAŽE 
 

Na jednotlivé kolá turnaja je určená oficiálna termínová listina, ktorá je záväzná pre 

odohranie všetkých zápasov. Termíny jednotlivých fáz turnaja sú uvedené na internetovej 

adrese www.skolskypohar.sk. Zápasy každého daného kola sa teda musia odohrať                        

do termínov uvedených v termínovej listine. 

 

Termín rozosielania pozvánok do turnaja 

od 20. 8. 2012 

 

Termín prihlásenia škôl do turnaja 

do 7. septembra 2012 

 

Kvalifikácie –  0. kolo 

Zápasy v skupinách: 21. 9. – 19. 10. 2012 

 

Obvodné kolá – 1. kolo 

Zápasy v skupinách: 18. 3. – 27. 3. 2013 

ďalšie termíny: 28. 3. 2013 vyžrebovanie 2. kola a zaslanie informácií školám 

  29. 3. – 5. 4. 2013 školy si vyberú termín turnaja a nahlásia ho na infolinku 

http://www.skolskypohar.sk/
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  8. 4. – 19. 4. 2013 SFZ pridelí rozhodcov 

  23. 4. 2013 CC rozošle informácie o rozhodcoch školám 

 

Regionálne kolá – 2. kolo 

Zápasy v skupinách: 24. 4. – 3. 5. 2013 

ďalšie termíny: 6. 5. 2013 vyžrebovanie 3. kola a zaslanie informácií školám 

  6. 5. – 9. 5. 2013 školy si vyberú termín turnaja a nahlásia ho na infolinku 

  9. 5. – 22. 5. 2013 SFZ pridelí rozhodcov 

  23. 5. 2013 CC rozošle informácie o rozhodcoch školám 

 

Krajské kolá – 3. kolo 

Zápasy v skupinách: 23. 5. – 28. 5. 2013 

 

Majstrovstvá Slovenskej republiky – finálový turnaj  

Zápasy v skupinách a o konečné poradie:  

dievčatá 12. – 13. júna 2013 

chlapci: 13. – 14. júna 2013 

ŠTART HRÁČOV 

Na turnaji CCŠP sa môžu zúčastniť všetci žiaci a žiačky druhého stupňa ZŠ a ďalej žiaci a 

žiačky osemročných gymnázií narodení medzi 1. 1. 1997 – 20. 9. 2000. Nebudú udeľované 

žiadne výnimky, čo sa týka narodenia hráčov/hráčok! 

Družstvá nesmú byť za žiadnych okolností zmiešané a v prípade zistenia takejto skutočnosti 

bude tím diskvalifikovaný. 

Žiak/žiačka môže v turnaji nastúpiť len za jednu školu, t. j. musí byť žiakom/žiačkou školy 

kontinuálne od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013. Výnimka môže byť udelená žiakom/žiačkam jedine 

v prípade zmeny trvalého bydliska, ktorou sa musí žiak vedieť preukázať. Táto výnimka sa 

týka len zápasov 0. kola (kvalifikácie) až 2. kola (regionálne kolá). Po ukončení 2. kola 

turnaja nemôže nastúpiť žiadny žiak/žiačka za inú školu! 

PRIHLÁŠKA DO TURNAJA A SÚPISKA HRÁČOV 

Prihláška do turnaja je umiestnená na internetovej stránke www.skolskypohar.sk. Podmienkou 

zaradenia družstva do turnaja je úplné vyplnenie a odoslanie prihlášky najneskôr                       

do 7. septembra 2012. Súpiska musí obsahovať maximálne 15 žiakov školy, ktorí sa za dané 

družstvo zúčastnia na turnaji, meno vedúceho družstva a vyhlásenie riaditeľa o správnosti 

jednotlivých údajov uvedených v prihláške. Zoznam hráčov môže byť v opodstatnených 

prípadoch (zranenie a pod.) zmenený o ďalších žiakov danej školy, v takom prípade však musí 

vedúci družstva zaslať organizátorovi novú súpisku hráčov. Na požiadanie organizátora je 

vedúci družstva povinný doložiť, že hráč novo zaradený na súpisku je žiakom danej školy. 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV 
 

Odoslaním prihlášky a účasťou na turnaji dávam vo svojom mene v zmysle  § 4 ods. 1   písm. 

i) zákona č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov, súhlas so spracúvaním vyššie 

uvedených osobných údajov. Súhlas udeľujem spoločnosti s. a. Coca-Cola Services, n. v., 

1424 Chaussée de Mons Steenweg op Bergen, B-1070 Brussels (ďalej len „Spoločnosť“). 

Spoločnosť je oprávnená spracúvať poskytnuté osobné údaje na účely ich evidencie a 
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vyhodnocovania a na marketingové účely, najmä na účely informovania o ponuke výrobkov a 

služieb a zasielania obchodných informácií o Spoločnosti a jej obchodných partneroch, ako aj 

o ich výrobkoch a službách. Spoločnosť má postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných 

ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa 

udeľuje dobrovoľne na 10 rokov a je možné ho písomne, formou doporučeného listu, odvolať. 

Beriem na vedomie, že mám právo prístupu k svojim osobným údajom a ďalšie práva podľa 

§§ 10 a 20 zákona o ochrane osobných údajov. Spracúvané osobné údaje je Spoločnosť 

oprávnená poskytnúť aj tretej osobe, resp. spracúvať prostredníctvom tretej osoby. 

Spracúvané osobné údaje je Spoločnosť oprávnená zverejniť v hromadných informačných 

prostriedkoch alebo propagačných materiáloch (v tlačenej alebo inej podobe, napr. web 

stránka). V rovnakom rozsahu sa udeľuje súhlas aj na využívanie iných poskytnutých údajov, 

nemajúcich charakter osobných údajov (napr. tel. číslo a e-mail). Ďalej súhlasím s tým, že 

môžu byť zhotovené a zverejnené vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové 

záznamy mojej osoby. 

 

SYSTÉM TURNAJA 

Všetky zápasy turnaja sa hrajú podľa oficiálnych Pravidiel futbalu FIFA a Propozícií 

upravených  so zreteľom na zvláštnosti tejto školskej športovej súťaže. Prihlásené družstvá 

budú vyžrebované do skupín podľa regionálneho hľadiska. Stretnutia 1. – 3. kola sa hrajú 

formou turnajov. Za víťazstvo získa družstvo 3 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov.            

O konečnom poradí v skupine rozhoduje počet získaných bodov zo všetkých odohraných 

zápasov. Víťazi postupujú do ďalšieho kola turnaja.  

Pri rovnakom počte bodov medzi účastníkmi rozhoduje o poradí v turnajoch: 

a) pri zhode dvoch družstiev:  

 väčší počet získaných bodov, 

 vzájomný zápas, 

 gólový rozdiel zo všetkých zápasov, 

 väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov, 

 kopy zo značky PK. 

b) pri zhode troch a viac družstiev: 

 tabuľka zo vzájomných zápasov, z toho * body, * gólový rozdiel, 

 gólový rozdiel zo všetkých zápasov, 

 väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov, 

 kopy zo značky PK. 

8 víťazov krajského kola v chlapčenskej i dievčenskej kategórii si zaistí postup                            

do slovenského finálového turnaja. 

 

ZARADENIE DRUŽSTIEV DO TURNAJA 

Rozdelenie družstiev do skupín sa uskutoční na základe záujmu škôl a regionálneho hľadiska. 

Rozdelenie a následné vyžrebovanie urobí organizátor.  



 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Ďalšie informácie o pravidlách či podmienkach účasti získate na telefónnej infolinke                   

02/ 38 10 36 95 medzi 7.30 až 14.30 hod. v pracovných dňoch.  

POISTENIE A ZODPOVEDNOSŤ 

Generálny partner turnaja, spoločnosť Coca-Cola Services, n. v., a konkrétni organizátori 

jednotlivých zápasov nezodpovedajú za akékoľvek osobné zranenia, ku ktorým dôjde v rámci 

turnaja alebo v súvislosti s ním, zranenia spôsobené hráčmi alebo vedúcimi družstiev tretím 

osobám, škody alebo krádeže osobného vlastníctva členov družstva a ich sprievodu, napríklad 

vybavenia, osobných vecí či peňazí, ani za chyby, nehody alebo nedopatrenia spôsobené 

kýmkoľvek a komukoľvek. Generálny partner zriadil pre hráčov úrazové a zodpovednostné 

poistenie, a to na obdobie ich účasti v turnaji. Viac informácií získate na infolinke                 

02/38 10 36 95  medzi 7.30 až 14.30 hod. v pracovných dňoch. 

POČET HRÁČOV A STRIEDANIE 

Každé družstvo tvorí maximálne 15 hráčov uvedených na súpiske do turnaja a zároveň 

zapísaných do „Zápisu o zápase“. Do zápasu nastupuje vždy 1 brankár a 10 hráčov v poli.            

V každom zápase je možnosť striedať až 4 hráčov. Hráč, ktorý bol vystriedaný, už nemôže 

v tom istom zápase nastúpiť znovu. 

VEDÚCI DRUŽSTVA 

Vedúcim družstva musí byť iba jedna osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, ktorá je zodpovedná             

za správanie a vystupovanie všetkých členov družstva na ihrisku aj mimo neho počas celého 

turnaja CCŠP.  

Vedúci družstva je povinný od všetkých hráčov svojho družstva zabezpečiť zo strany ich 

zákonných zástupcov poskytnutie súhlasu s účasťou hráča na turnaji CCŠP a so spracovaním 

ich osobných údajov. 

HRACÍ ČAS 

V zápasoch turnaja je stanovený na 2× 20 minút s prestávkou v polčase 10 minút.  

ROZHODCOVIA 

Všetky zápasy rozhodujú najmenej dvaja rozhodcovia (jeden hlavný, jeden alebo dvaja 

asistenti) z radov rozhodcov, učiteľov, trénerov alebo iných osôb schválených vždy všetkými 

družstvami. Zápasy turnaja rozhoduje ako hlavný rozhodca vždy osoba, ktorá nie je nijako 

spojená so školami, ktoré nastupujú do zápasov, a na ktorej sa dohodnú všetky zainteresované 

družstvá (školy). Zápasy v rámci 2. a 3. kola a Majstrovstiev Slovenskej republiky – 

finálového turnaja rozhodujú licencovaní rozhodcovia Slovenského futbalového zväzu, 

ktorých deleguje organizátor turnaja.  

Usporiadateľ turnaja je po dohode so súpermi povinný nahlásiť organizátorovi a súperom 

presný dátum, miesto a začiatok zápasov, a to podľa týchto pravidiel v rámci daného kola. 



 

 

– usporiadatelia druhého kola po prijatí rozlosovania od 29. 3. do 5. 4. nahlásia organizátorovi 

presný dátum, miesto a začiatok zápasov – termín na odohranie turnajov druhého kola je 24. 

4. až 3. 5. 

– usporiadatelia tretieho kola po prijatí rozlosovania od 6. 5. do 9. 5. nahlásia organizátorovi 

presný dátum, miesto a začiatok zápasov – termín na odohranie turnajov tretieho kola  je 24. 

5. až 28. 5. 

V prípade nutnosti zmeny dátumu, miesta a začiatku zápasov je usporiadateľ turnaja povinný 

nahlásiť takúto zmenu minimálne 10 dní pred dňom zápasov. 

 

Pokiaľ usporiadateľská škola nenahlási termín turnaja podľa vyššie uvedených pravidiel 

nahlasovania zápasov, organizátor nemôže garantovať priradenie profesionálnych rozhodcov. 

Usporiadateľská škola, ktorá zápas nenahlásila podľa pravidiel, musí zaistiť rozhodovanie 

zápasov sama a nie je možné od organizátora požadovať úhradu za rozhodcov. 

HRACIA PLOCHA 

Ihrisko s prírodnou alebo umelou trávou a rozmermi uvedenými v Pravidlách futbalu.  

ORGANIZÁTOR A MIESTO ZÁPASU 

Povinnosťou organizátora je zabezpečiť hraciu plochu na odohranie všetkých zápasov 

a zdravotnícku službu na dané zápasy. Organizátor turnaja je povinný nahlásiť súperom 

presný dátum, miesto a začiatok zápasov turnaja.  

Usporiadateľ turnaja je po dohode so súpermi povinný nahlásiť organizátorovi a súperom 

presný dátum, miesto a začiatok zápasov, a to podľa týchto pravidiel v rámci daného kola. 

– usporiadatelia druhého kola po prijatí rozlosovania od 29. 3. do 5. 4. nahlásia organizátorovi 

presný dátum, miesto a začiatok zápasov – termín na odohranie turnajov druhého kola je 24. 

4. až 3. 5. 

– usporiadatelia tretieho kola po prijatí rozlosovania od 6. 5. do 9. 5. nahlásia organizátorovi 

presný dátum, miesto a začiatok zápasov – termín na odohranie turnajov tretieho kola  je 24. 

5. až 28. 5. 

V prípade nutnosti zmeny dátumu, miesta a začiatku zápasov je usporiadateľ turnaja povinný 

nahlásiť takúto zmenu minimálne 10 dní pred dňom zápasov. 

Súperi sú povinní akceptovať zvolený termín a dostaviť sa na zápasy. 

FUTBALOVÉ VYBAVENIE 

Hráči jednotlivých družstiev sú povinní na stretnutie nastúpiť v dresoch (tričkách) tej istej 

farby označených číslom, v trenírkach a štulpniach. Družstvá sa pred každým jednotlivým 

zápasom dohodnú na farbe dresov, v prípade zhodnej farby je organizátor povinný zaistiť 

rozlišovacie vesty. Brankár sa musí odlišovať farbou dresu od vlastných hráčov aj hráčov 

súpera. Je povinnosťou používať chrániče predkolenia. Všetci hráči musia používať 

štandardnú futbalovú obuv („kopačky“). Všetky zápasy turnaja sa hrajú s futbalovou loptou 

veľkosti č. 5, ktorú zaistí organizátor turnaja.  



 

 

HLÁSENIE VÝSLEDKOV ZÁPASOV 

Organizátor turnaja je povinný poslať výsledky turnaja do 2 hodín po jeho odohratí 

naskenované na info@skolskypohar.sk a následne poštou na Coca-Cola Školský pohár 2013, 

Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava.  

TRESTY A PREVINENIA 

V prípade, že hráč dostane počas zápasu červenú kartu a je vylúčený, musí rozhodca 

zaznamenať túto skutočnosť v zápise o stretnutí. Každý takýto hráč nesmie nastúpiť                     

na nasledujúci zápas svojho družstva v danom kole turnaja. Výsledok zápasu bude rozhodnutý 

kontumačne v prospech súpera v nasledujúcich prípadoch: 

 

1. Ak sa družstvo dostaví neskoro na zápas bez riadneho odôvodnenia o viac než 30 minút. 

Výsledok bude v takom prípade stanovený na 3:0.  

2. Ak družstvo reprezentuje hráč, ktorý nie je žiakom danej školy alebo nie je uvedený 

na súpiske do turnaja, resp. nie je uvedený v doplnenej súpiske, výsledok bude v takom 

prípade stanovený na 3:0.  

PROTESTY 

SFZ a spoločnosť Coca-Cola Services, n. v., ako organizátori rozhodujú o všetkých 

otázkach týkajúcich sa turnaja. Vo veci rozhodovania zápasu sú rozhodnutia rozhodcu 

konečné a záväzné. V tomto ohľade teda nebudú prijímané žiadne protesty. Všetky ostatné 

protesty musia byť predložené vedúcim družstva organizátorovi turnaja                                          

na info@skolskypohar.sk najneskôr do 2 hodín po ukončení turnaja. Rozhodnutie 

organizátora bude urobené bezodkladne a je konečné a záväzné.  

HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI 

Družstvá sa zúčastnia na turnaji na vlastné náklady. V 2. a 3. kole turnaja hradí organizátor 

náklady na rozhodcov, ktorých deleguje SFZ. Organizátor hradí školám poistenie                          

za podmienky, že včas odovzdajú Zápis o stretnutí. Organizátor hradí školám                                 

na Majstrovstvách SR náklady na dopravu, stravu a ubytovanie. 

 

FINÁLOVÝ TURNAJ 

 

INFORMÁCIE 

 

Záverečná fáza – finálový turnaj – Majstrovstvá SR sa uskutoční pre 8 najlepších družstiev            

v kategórii dievčat v termíne 12. – 13. júna 2013 a v kategórii chlapcov v termíne                      

13. – 14. júna 2013. V rámci dvojdenného pobytu absolvujú všetci účastníci športový 

a sprievodný program. Športová časť bude zameraná predovšetkým na zápasy v skupinách 

a zápasy o umiestnenie. Sprievodný program potom doplní túto športovú časť o zaujímavé 

súťaže, stretnutie s profesionálnymi futbalistami a ďalšie atrakcie.  
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INFORMÁCIE K MAJSTROVSTVÁM SR 
Kategória dievčat: 12. – 13. júna 2013 

Do finále turnaja žiačok postúpi 8 družstiev, ktoré budú rozdelené do 2 skupín. Každý                    

z účastníkov turnaja tak odohrá v skupine 3 zápasy systémom „každý s každým“. Víťazi 

jednotlivých skupín nastúpia proti sebe vo finále. Družstvá umiestnené v skupine na druhom 

až štvrtom mieste odohrajú zápasy o konečné poradie podobným spôsobom ako víťazi. 

Kategória chlapcov: 13. - 14. júna 2013 

Do finále turnaja žiakov postúpi 8 družstiev, ktoré budú rozdelené do 2 skupín. Každý                   

z účastníkov turnaja tak odohrá v skupine 3 zápasy systémom „každý s každým“. Víťazi 

jednotlivých skupín nastúpia proti sebe vo finále. Družstvá umiestnené v skupine na druhom 

až štvrtom mieste odohrajú zápasy o konečné poradie podobným spôsobom ako víťazi. 

V prípade nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu programu.  

 

Konkrétne propozície k Majstrovstvám SR budú zverejnené na portáli 

www.skolskypohar.sk najneskôr mesiac pred uskutočnením turnaja. 

CENY PRE VÍŤAZA TURNAJA A DARČEKY PRE ÚČASTNÍKOV 

Pre všetkých zúčastnených pripravil generálny partner turnaja, spoločnosť Coca-Cola 

Services, n. v., zaujímavé darčeky. Všetkých osem družstiev v každej kategórii, ktoré postúpia 

do finálového turnaja, dostane kompletné súpravy značkových futbalových dresov a športovú 

tašku. 

Hlavnou výhrou pre víťazné družstvo finálového turnaja chlapcov i dievčat je zájazd na 

zahraničný 3-dňový tréningový kemp Juventusu Turín v Taliansku, ktorý sa koná v júli 2013. 

Organizátor hradí dopravu, ubytovanie, stravu a poistenie účastníkov. 

 

http://www.skolskypohar.sk/

