
info: www.sport.zilina.sk / matej.franek@zilina.sk

PROPOZÍCIE
Školská športová liga - Plávanie

Organizátor: Mesto Žilina

Spoluorganizátor: Mestská krytá plaváreň Žilina, KPŠ Nereus Žilina

Miesto: Mestská krytá plaváreň Žilina

Kategórie: 5.–6. ročník ZŠ chlapci / 5.–6. ročník ZŠ dievčatá / 
7.–9. ročník ZŠ chlapci / 7.–9. ročník ZŠ dievčatá

Disciplíny: • obmena disciplín 50m/100m prsia, 50m/100 m voľný spôsob, štafety

Účastníci: • žiaci prihlásených škôl

Termín: • od 15. októbra 2018
• PONDELOK (1x do mesiaca)

Čas: • od 13.40 hod. rozplávanie / • od 14.00 hod. súťaž

Pravidlá a predpis: • súťaží sa podľa pravidiel plávania a tohto predpisu
• škola môže prihlásiť max. 6 plavcov v každej kategórií
(to znamená maximálne 24 plavcov v jednej kole súťaže)
• súpiska účastníkov sa môže v priebehu roka ľubovoľne obmieňať
• škola nemôže mať viac ako 1/3 plavcov, ktorí majú plaveckú licenciu

Bodovanie: • víťaz v každej kategórií získava počet bodov rovnajúci sa počtu účastníkov
v kategórií, ostatní zostupne – 1 bod podľa poradia
• v každom kole dostáva jednotlivec bonus 5 bodov za účasť (nie však do hodnotenia 
škôl)

Výstroj: • plavecký úbor, uterák, šampón, doporučujeme plavecké okuliare

Poistenie: • účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca
• za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca organizácia

Ceny: • diplomy, medaile a poháre pre víťazné družstvá a jednotlivcov v kategórií
v celkovom poradí na konci súťaže, ceny pre víťazné školy v celkovom poradí škôl

Poznámka: • organizátor si vyhradzuje právo zmien
• usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže
• dozor zabezpečujú vedúci družstiev



PROPOZÍCIE
Školská športová liga - Futsal

info: www.sport.zilina.sk / matej.franek@zilina.sk / +421 908 930 093

Organizátor: • Mesto Žilina

Miesto: • Športová hala V. Javorku

Kategórie: • 1. – 2. ročník ZŠ

Účastníci: • žiaci prihlásených škôl

Termín: • bude vopred ohlásený, bude sa hrať turnajovým spôsobom

Pravidlá a predpis: • súťaží sa podľa pravidiel futbalu a tohto predpisu
• družstvo tvorí max. 4 hráčov+1 brankár a ľubovoľný počet striedaní počas zápasu
• hrací čas podľa počtu prihlásených škôl
• futbalovej ligy sa nemôžu zúčastniť futbalové športové triedy !

Výstroj: • každé družstvo si prinesie loptu na rozcvičenie a podľa možností dresy
alebo rozlišovacie vesty

Poistenie: • účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca
• za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca organizácia

Ceny: • diplomy, medaile a poháre pre víťazné družstvá v kategórií
v celkovom poradí na konci súťaže, ceny pre víťazné školy v celkovom poradí škôl

Poznámka: • organizátor si vyhradzuje právo zmien
• usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže
• dozor zabezpečujú vedúci družstiev



PROPOZÍCIE
Školská športová liga - Futsal

info: www.sport.zilina.sk / matej.franek@zilina.sk / +421 908 930 093

Organizátor: • Mesto Žilina

Miesto: • Športová hala V. Javorku

Kategórie: • 3. – 4. ročník ZŠ

Účastníci: • žiaci prihlásených škôl

Termín: • od 24. októbra 2018
• STREDA (1x do mesiaca)

Čas: • od 12.30 hod. podľa rozlosovania zápasu príslušnej školy

Pravidlá a predpis: • súťaží sa podľa pravidiel futbalu a tohto predpisu
• družstvo tvorí max. 4 hráčov+1 brankár a ľubovoľný počet striedaní počas zápasu
• hrací čas podľa počtu prihlásených škôl
• futbalovej ligy sa nemôžu zúčastniť futbalové športové triedy !

Hrací systém
a bodovanie:

• v hrací deň odohrá každá škola 1 - 2 zápasy podľa rozlosovania, ktoré pošleme vopred
• víťazné družstvo získava 3 body, 2 body za remízu a 1 bod za prehru
• pri neospravedlnenej účasti družstva, nezúčastnená škola nezískava žiadny bod
• konečné bodovanie podľa vzorca: počet získaných bodov x 50 (koeficient pre kolek-
tívne športy)

Výstroj: • každé družstvo si prinesie loptu na rozcvičenie a podľa možností dresy
alebo rozlišovacie vesty

Poistenie: • účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca
• za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca organizácia

Ceny: • diplomy, medaile a poháre pre víťazné družstvá v kategórií
v celkovom poradí na konci súťaže, ceny pre víťazné školy v celkovom poradí škôl

Poznámka: • organizátor si vyhradzuje právo zmien
• usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže
• dozor zabezpečujú vedúci družstiev



PROPOZÍCIE
Školská športová liga - Futsal

info: www.sport.zilina.sk / dobsovic@makrokonzult.sk / +421 905 355 840

Organizátor: • Mesto Žilina

Miesto: • Športová hala V. Javorku

Kategórie: • 5. – 6. ročník ZŠ

Účastníci: • žiaci prihlásených škôl

Termín: • termín sa upresní

Čas: • od 12.30 hod. podľa rozlosovania zápasu príslušnej školy

Pravidlá a predpis: • súťaží sa podľa pravidiel futbalu a tohto predpisu
• družstvo tvorí max. 4 hráčov+1 brankár a ľubovoľný počet striedaní počas zápasu
• hrací čas podľa počtu prihlásených škôl
• futbalovej ligy sa nemôžu zúčastniť futbalové športové triedy !

Hrací systém
a bodovanie:

• v hrací deň odohrá každá škola 1 - 2 zápasy podľa rozlosovania, ktoré pošleme vopred
• víťazné družstvo získava 3 body, 2 body za remízu a 1 bod za prehru
• pri neospravedlnenej účasti družstva, nezúčastnená škola nezískava žiadny bod
• konečné bodovanie podľa vzorca: počet získaných bodov x 50 (koeficient pre kolek-
tívne športy)

Výstroj: • každé družstvo si prinesie loptu na rozcvičenie a podľa možností dresy
alebo rozlišovacie vesty

Poistenie: • účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca
• za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca organizácia

Ceny: • diplomy, medaile a poháre pre víťazné družstvá v kategórií
v celkovom poradí na konci súťaže, ceny pre víťazné školy v celkovom poradí škôl

Poznámka: • organizátor si vyhradzuje právo zmien
• usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže
• dozor zabezpečujú vedúci družstiev



PROPOZÍCIE
Školská športová liga - Futsal

info: www.sport.zilina.sk / dobsovic@makrokonzult.sk / +421 905 355 840

Organizátor: • Mesto Žilina

Miesto: • Športová hala V. Javorku

Kategórie: • 7. – 9. ročník ZŠ

Účastníci: • žiaci prihlásených škôl

Termín: • termín sa upresní

Čas: • od 12.30 hod. podľa rozlosovania zápasu príslušnej školy

Pravidlá a predpis: • súťaží sa podľa pravidiel futbalu a tohto predpisu
• družstvo tvorí max. 4 hráčov+1 brankár a ľubovoľný počet striedaní počas zápasu
• hrací čas podľa počtu prihlásených škôl
• futbalovej ligy sa nemôžu zúčastniť futbalové športové triedy !

Hrací systém
a bodovanie:

• v hrací deň odohrá každá škola 1 - 2 zápasy podľa rozlosovania, ktoré pošleme vopred
• víťazné družstvo získava 3 body, 2 body za remízu a 1 bod za prehru
• pri neospravedlnenej účasti družstva, nezúčastnená škola nezískava žiadny bod
• konečné bodovanie podľa vzorca: počet získaných bodov x 50 (koeficient pre kolek-
tívne športy)

Výstroj: • každé družstvo si prinesie loptu na rozcvičenie a podľa možností dresy
alebo rozlišovacie vesty

Poistenie: • účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca
• za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca organizácia

Ceny: • diplomy, medaile a poháre pre víťazné družstvá v kategórií
v celkovom poradí na konci súťaže, ceny pre víťazné školy v celkovom poradí škôl

Poznámka: • organizátor si vyhradzuje právo zmien
• usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže
• dozor zabezpečujú vedúci družstiev



PROPOZÍCIE
Školská športová liga - Vybíjaná

info: www.sport.zilina.sk / matej.franek@zilina.sk / +421 908 930 093

Organizátor: • Mesto Žilina

Miesto: • Športová hala V. Javorku

Kategórie: • 3. – 4. ročník ZŠ mix

Účastníci: • žiaci prihlásených škôl

Termín: • od novembra 2018
• STREDA (1x do mesiaca)

Čas: • od 12.30 hod podľa rozlosovania zápasu príslušnej školy

Pravidlá a predpis: • súťaží sa podľa pravidiel vybíjanej a tohto predpisu
• družstvo tvorí 10 hráčov v poli (dievčatá+chlapci)
• hrací čas podľa počtu prihlásených škôl

Hrací systém 
a bodovanie: 

• víťazné družstvo získava 3 body, 2 body za remízu a 1 bod za prehru
• pri neospravedlnenej účasti družstva, nezúčastnená škola nezískava žiadny bod
• do celkového hodnotenia škôl sa započítava konečná tabuľka súťaže
• konečné bodovanie podľa vzorca: počet získaných bodov x 50 (koeficient pre kolek-
tívne športy)

Výstroj: • každé družstvo si prinesie loptu na rozcvičenie a podľa možností dresy
alebo rozlišovacie vesty

Poistenie: • účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca
• za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca organizácia

Ceny: • diplomy, medaile a poháre pre víťazné družstvá v kategórií
v celkovom poradí na konci súťaže, ceny pre víťazné školy v celkovom poradí škôl

Poznámka: • organizátor si vyhradzuje právo zmien
• usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže
• dozor zabezpečujú vedúci družstiev



PROPOZÍCIE
Školská športová liga - Vybíjaná

info: www.sport.zilina.sk / matej.franek@zilina.sk / +421 908 930 093

Organizátor: • Mesto Žilina

Miesto: • Športová hala V. Javorku

Kategórie: • 5. – 6. ročník ZŠ dievčatá

Účastníci: • žiaci prihlásených škôl

Termín: • od novembra 2018
• STREDA (1x do mesiaca)

Čas: • od 12.30 hod podľa rozlosovania zápasu príslušnej školy

Pravidlá a predpis: • súťaží sa podľa pravidiel vybíjanej a tohto predpisu
• družstvo tvorí 10 hráčok v poli
• hrací čas podľa počtu prihlásených škôl

Hrací systém 
a bodovanie: 

• víťazné družstvo získava 3 body, 2 body za remízu a 1 bod za prehru
• pri neospravedlnenej účasti družstva, nezúčastnená škola nezískava žiadny bod
• do celkového hodnotenia škôl sa započítava konečná tabuľka súťaže
• konečné bodovanie podľa vzorca: počet získaných bodov x 50 (koeficient pre kolek-
tívne športy)

Výstroj: • každé družstvo si prinesie loptu na rozcvičenie a podľa možností dresy
alebo rozlišovacie vesty

Poistenie: • účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca
• za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca organizácia

Ceny: • diplomy, medaile a poháre pre víťazné družstvá v kategórií
v celkovom poradí na konci súťaže, ceny pre víťazné školy v celkovom poradí škôl

Poznámka: • organizátor si vyhradzuje právo zmien
• usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže
• dozor zabezpečujú vedúci družstiev



info: www.sport.zilina.sk / matej.franek@zilina.sk / +421 908 930 093

PROPOZÍCIE
Školská športová liga - Florbal

Organizátor: • Mesto Žilina

Miesto: • Telocvičňa ZŠ Lichardova

Kategórie: • 3. – 4. ročník ZŠ (chlapci, môžu byť v družstve aj dievčatá)

Účastníci: • žiaci prihlásených škôl

Termín: • od novembra 2018
• UTOROK (1x do mesiaca)

Čas: • od 13.45 hod. podľa rozlosovania zápasu príslušnej školy

Pravidlá a predpis: • súťaží sa podľa pravidiel florbalu a tohto predpisu
• družstvo tvorí max. 5 hráčov + 1 brankár a ľubovoľný počet striedaní počas zápasu
• hrací čas podľa počtu prihlásených škôl

Hrací systém
a bodovanie:

• v hrací deň odohrá každá škola zápas podľa rozlosovania, ktoré pošleme vopred
• víťazné družstvo získava 3 body, 2 body za remízu a 1 bod za prehru
• pri neospravedlnenej účasti družstva, nezúčastnená škola nezískava žiadny bod
• konečné bodovanie podľa vzorca: počet získaných bodov x 50 (koeficient pre kolek-
tívne športy)

Výstroj: • každé družstvo si prinesie florbalové hokejky a podľa možností dresy alebo 
rozlišovacie vesty, výstroj pre brankára zapožičiame

Poistenie: • účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca
• za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca organizácia

Ceny: • diplomy, medaile a poháre pre víťazné družstvá v kategórií
v celkovom poradí na konci súťaže, ceny pre víťazné školy v celkovom poradí škôl

Poznámka: • organizátor si vyhradzuje právo zmien
• usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže
• dozor zabezpečujú vedúci družstiev



info: www.sport.zilina.sk / matej.franek@zilina.sk / +421 908 930 093

PROPOZÍCIE
Školská športová liga - Florbal

Organizátor: • Mesto Žilina

Miesto: • Hala ZŠ V.Javorku

Kategórie: • 5. – 6. ročník ZŠ (chlapci, môžu byť v družstve aj dievčatá)

Účastníci: • žiaci prihlásených škôl

Termín: • od novembra 2018
• STREDA (1x do mesiaca)

Čas: • od 12.30 hod. podľa rozlosovania zápasu príslušnej školy

Pravidlá a predpis: • súťaží sa podľa pravidiel florbalu a tohto predpisu
• družstvo tvorí max. 5 hráčov + 1 brankár a ľubovoľný počet striedaní počas zápasu
• hrací čas podľa počtu prihlásených škôl

Hrací systém
a bodovanie:

• v hrací deň odohrá každá škola zápas podľa rozlosovania, ktoré pošleme vopred
• víťazné družstvo získava 3 body, 2 body za remízu a 1 bod za prehru
• pri neospravedlnenej účasti družstva, nezúčastnená škola nezískava žiadny bod
• konečné bodovanie podľa vzorca: počet získaných bodov x 50 (koeficient pre kolek-
tívne športy)

Výstroj: • každé družstvo si prinesie florbalové hokejky a podľa možností dresy alebo 
rozlišovacie vesty, výstroj pre brankára zapožičiame

Poistenie: • účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca
• za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca organizácia

Ceny: • diplomy, medaile a poháre pre víťazné družstvá v kategórií
v celkovom poradí na konci súťaže, ceny pre víťazné školy v celkovom poradí škôl

Poznámka: • organizátor si vyhradzuje právo zmien
• usporiadateľ nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže
• dozor zabezpečujú vedúci družstiev



info: www.sport.zilina.sk / matej.franek@zilina.sk / +421 908 930 093

PROPOZÍCIE
Školská športová liga - Atletická súťaž - Beh pre najmenších 


