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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
CELOSLOVENSKÉ FINÁLE 

20. ročník McDONALD's CUP 2017/2018 
 

 

 

 

 
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE  

Akcia:     FINÁLE 20. ročníka McDonald´s Cup 2017/18 
Organizátor:    Slovenský futbalový zväz a spoločnosť McDonald´s 
Termín:    13. - 14. 6. 2018 (streda - štvrtok) 
Miesto konania:  Poprad, štadión NTC SFZ, Športová ul. 2 
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PODMIENKY ÚČASTI 

 Hráči musia mať oblečené dresy PUMA s logom McDonald´s Cup počas oboch 
finálových dní, ktoré vyhrali na krajských kolách. 

 Školy musia zaslať súpisku družstva emailom na adresu SFZ: 
vladimir.luptak@futbalsfz.sk do 11. 6. 2018 a zároveň ich mať v rovnaký deň 
zaevidované na portáli www.skolskysport.sk. Originál súpisky = 2 kópie!! odovzdá 
tréner na technickej porade pred finálovým turnajom spolu s podpísanými 
formulármi Súhlas s použitím a spracovaním osobných údajov každého dieťaťa 
svojho družstva + každého trénera + každej dospelej osoby spolupracujúcej na 
turnaji McDonald´s Cup. 

 Družstvá môžu odísť domov až po oficiálnom ukončení Majstrovstiev Slovenska 
20. ročníka McDonald´s Cup a ukončení celého programu – po 14:00 hod. 

 

BATOŽINA 

 Prosíme a odporúčame trénerom a rodičom, aby batožina hráčov bolo správne a 
výrazne označená - menom a názvom základnej školy – batožina bude v prípade 
potreby časť dňa uložená v spoločnom uzamknutom priestore. 

 Čo si pobaliť:  
- UPOZORNENIE: Hráči musia mať zabalené a počas oboch finálových dní oblečené 

dresy PUMA, ktoré vyhrali na svojich krajských kolách.  
- Lieky: odporúčame pribaliť lieky predpísané lekárom, lieky proti bolesti, teplote a 

žalúdočným problémom. Prosíme rodičov o písomné inštrukcie pre trénerov, ako 
treba užívať lieky pre ich dieťa, ak je to nevyhnutné. 

- Mobil: v prípade pribalenia mobilného telefónu žiadame rodičov, aby udali telefónne 
číslo dieťaťa trénerovi. 

- Náhradné, teplé oblečenie: odporúčame rodičom pribaliť náhradné dresy, teplejšie 
oblečenie, v prípade zhoršenia počasia, aby deti po daždi nesedeli v šatni 
v mokrom. Večer po skončení detského programu sa budú pešo presúvať 
z aquaparku do hotela, bundy, mininy, prípadne čiapky, aby neprechladli.  

- Plavky: detský večerný program bude v Aquaparku, nezabudnite pribaliť plavky, 
rezervný uterák (župan) a pre neplavcov rukavce, koleso, plávaciu vestu, plavecké 
okuliare 

- Tréneri / učitelia: pozvaní na svoj spoločenský večer v jemne spoločenskom  šate, 
dress code cassual (nie tepláky a šuštáky!!) 

 Zodpovednosť za deti počas cesty a celého pobytu preberajú tréneri a dospelý doprovod 
detí. 

 SFZ  a McDonald´s nie sú zodpovední a neručia za straty cenných vecí a batožiny. 
V šatniach na štadióne cenné veci radšej odovzdať trénerovi do úschovy. 

 

UBYTOVANIE 

SFZ zabezpečuje: 

 Ubytovanie v hoteli Satel, Mnoheľova 825, 058 01 Poprad. Dopravu z NTC na 
autobusovú stanicu po skončení turnaja. 

 Ubytovanie je zabezpečené v 2/3 – posteľových izbách.  
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STRAVA 

SFZ zabezpečuje stravu počas turnaja nasledovne: 
 obedy budú v reštaurácii NTC SFZ Poprad 

 raňajky a večera budú v hoteli Satel 
 počas dňa na ihrisku bude stánok  s pitným režimom, prípadne teplým čajom. 
 Každé družsvo obdrží fľaše s minerálkou v NTC SFZ Poprad. 

V prípade požiadavky špeciálnej stravy (bezlepkovej) prosím kontaktujte Vladimíra 

Luptáka. 

McDonald´s zabezpečuje stravu: 

 pre 2 trénerov každého družstva, organizátorov a hostí v celodennej VIP zóne.  

 Vstup do zóny je len na základe zoznamu pozvaných hostí. Do VIP zóny nemajú prístup 

deti, rodičia, ani fanúšikovia z tribúny. 

 

PREDBEŽNÝ ROGRAM 

PROGRAM (1. deň) streda 13. jún 2018 
11:00 – 12:15  Obed 
12:15 Technická porada – zúčastňuje sa jeden vedúci družstva 
12:30 – 13:00 Družstvá v dresoch + druhý vedúci družstva – nácvik nástupu na trávniku 
 
ŠPORTOVÝ PROGRAM: 
13:30  Slávnostné otvorenie McDonald´s Cup 
14:00 – 17:30  Zápasy v skupinách A a B 
 
UBYTOVANIE A VEČERA PRE DETI A TRÉNEROV: Hotel Satel, Poprad 
 
VEČERNÝ PROGRAM: 
18:30 – 22:30  Aktivity pre deti/hráčov, AQUAPARK AquaCity Poprad, Športová 2 
19:30  Spoločenský večer pre pozvaných hostí v reštaurácii v hoteli SATEL 
 
PROGRAM (2. deň) štvrtok 14. jún 2018 
06:30 – 07:30  Raňajky v hoteli SATEL 
07:30 – 08:00  Odhlásenie ubytovania 
08:00  Odchod do NTC SFZ Poprad 
 
ŠPORTOVÝ PROGRAM: 
09:00  Slávnostné otvorenie McDonald’s Cupu 
09:00 – 10:05 Semifinálové zápasy 
10:10 – 10:40  Zápas o 7. miesto 
10:10 – 10:40  Zápas o 5. miesto 
10:45 – 11:15  Zápas o 3. miesto 
11:20 – 11:50  Zápas o 1. miesto – FINÁLE 
12:30 – 13:00  Slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov 
 
ROZLÚČENIE A NÁVRAT DOMOV 
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DÔLEŽITÉ KONTAKTY 

SFZ: 

Vladimír Lupták  koordinátor grassroots futbalu  M: 0902 937 002 

 

Zástupca generálneho partnera McDonald´s ČR/SR: 
Lucia Kotyian  1st CLASS AGENCY s.r.o. M: 0911 962 629 
 

Krajskí Grassroots koordinátori SFZ: 

Pavel Príkopa  BA kraj    M: 0903 718 455  

Dušan Raninec   TN kraj    M: 0903 666 822 

Štefan Labay  NR kraj    M: 0905 420 014 

Patrik Palider   BB kraj    M: 0903 254 268 

Peter Vandraško   PO kraj    M: 0908 995 807 

 

 


