
                    

   

         

 

POZVÁNKA PRE STREDNÉ ŠKOLY – FLORBALOVÝ TURNAJ 

                 TSK FLORBALKI SK CUP 2021 – 14. ROČNÍK 
                                   FLORBALOVÝ TURNAJ POD ZÁŠTITOU PREDSEDU ING. JAROSLAVA BAŠKU 

 
„FINÁLOVÉ KOLO —  kategória CHLAPCI-DIEVČATÁ“ 

 
Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s ŠK 1.FBC Trenčín a Krajským  centrom voľného času v 
Trenčíne organizujú mládežnícky turnaj vo florbale pre žiakov stredných škôl v Trenčianskom kraji od roku 2006. 

 
Ak máte záujem sa zúčastnit’ a reprezentovať svoju školu na florbalovom turnaji informujte nás o tom najneskôr do 
štvrtku - 26. mája 2022. 
Športové podujatie má každoročnú tradíciu s výnimkou covidového roku 2020. Keďže sme nemohli v decembri 
uplynulého roku turnaj zorganizovať, pripravujeme ho pre vás v mesiaci jún 2022. Mládežnícky turnaj sa 
kompletne odohrá v Mestskej športovej hale na Sihoti v Trenčíne. Podujatie podporuje Trenčiansky 
samosprávny kraj. Účasť’ každého školského družstva je bezplatná, na náklady organizátora s výnimkou 
zabezpečenia si dopravy do miesta turnaja. Turnaj je určený pre chlapcov. Každá škola si vytvorí svoj vlastný 
reprezentačný vyber. Bude sa hrat’ na ihrisku s rozmermi 40 x 20 m a s ofìciálnymi mantinelmi IFF. Stretnutia 
budú rozhodovat' rozhodcovia s platnou licenciou SZFB. Počet hráčov na ihrisku bude 5 hráčov + brankár. V 
jednom družstve môže nastúpiť maximálne 15 hráčov a 2 brankári na jedno stretnutie. Minimálny počet hráčov 
je 10 hráčov + 2 brankári. Hrací čas plánovaný na 2 x 12 min. (hrubý čas). Podľa počtu prihlásených škôl určí 
organizátor hrací systém turnaja. Na konci turnaja bude nasledovať ’vyhodnotenie a odovzdávanie cien. 

 
Všetky náklady spojené s ostatnou organizáciou turnaja hradí Športový klub 1., FBC Trenčín a Krajské centrum 
voľného času v Trenčíne. Týmto turnajom chceme dať priestor aj neregistrovaným hráčom, aby si mohli 
zahrať florbal v kvalitných podmienkach a podl'a pravidiel florbalu. Žiadame vás o zaslanie PIUHLĂŠKY ako 
aj „ZOZNAM HRĂČOV + ČÍSLA DRESOV“ z dôvodu evidencie na základe požiadaviek „ŠTK“. Zoznam 
účastníkov turnaja năm pošlite mailom resp. je potrebné ho odovzdat’ pri žrebovaní turnaja. Prihlášku nám 
pošlite potvrdenú riaditeľom resp. zăstupcom školy najneskôr do termínu 06. 06. 2022. Organizátor si vyhradzuje 
právo potvrdiť účast’ tímu na podujatí, kde prihliada na počet hráčok na turnaji a regionálne zastúpenie na 
území TSK). 

 
Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s ŠK I. FBC Trenčín, Krajským centrom vol'ného času v Trenčíne a 
partnermi podujatia zabezpečujú: 

prenájom športovej haly na Sihoti (centrálna a tréningová hala) 
postavenie a zloženie ihriska s mantinelmi, prenájom 

-  rozhodcov s licenciou SZFB 
         časomieru a zapisovateľa 

florbalové loptičky a bránky IFF 
ceny pre vít'azov turnaja príp. pre zúčastnené školy 
ozvučenie, zdravotná služba, občerstvenie (bagety pre účastníkov + minerálky) 
foto report 
 
 
 
 



     
          
 
   

 
 

 
-  O 07:45hod — žrebovanie mužstiev /rozpis v miestnosti č.14 + organizačné info (účasť ’zástupcu 

školy povinná). * organizátor prihliada, aby družstvo z čo najväčšej vzdialenosti nehralo prvé 
dva zápasy. 

 
 
 
 
V prípade Vašich otázok nás kontaktujte. 

 
Boris Habánek, organizátor turnaja 
Miroslav Sága, 0910 500 000 (saga@florbalki.sk) 
office@1fbctrencin.sk 

mailto:office@1fbctrencin.sk


 

  
 

PROPOZÍCIE TURNAJA 
14. ROČNÍK FLORBALOVÉHO TURNAJA PRE STREDNÉ ŠKOLY 

TSK FLORBALKI SK CUP 2021 
pod záštitou predsedu TSK, Ing. Jaroslava Bašku. 

 
ORGANIZÁTOR:  Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so ŠK 1.FBC Trenčín a 

Krajským centrom voľného času v Trenčíne. 

MIESTO KONANIA: Mestská športová hala na Sihoti - Mládežnícka 1, 911 01 Trenčín 

TERMÍN: 07.06.2022 - FINÁLE 

 

Kategória: CHLAPCI 

SYSTÉM TURNAJA:    propozície budú spracované, odoslané tímom podľa počtu prihlásených 

Počet družstiev: 6-10 družstiev (nehrá sa semifinále, mužstvá priamo zaradené do finále) 

 

Kategória: DIEVČATÁ 

SYSTÉM TURNAJA:    propozície budú spracované, odoslané tímom podľa počtu prihlásených 

Počet družstiev: 4 družstvá (nehrá sa semifinále, družstvá priamo zaradené do finále) 

Rozhodcovia: s platnou licenciou SZFB 

Začiatok turnaja:  08:00 hod. 

Rozhodcovia: s platnou licenciou SZFB  

 

Začiatok turnaja:  08:00 hod. 

Predpokladaný koniec turnaja: 15:00 hod.  

Hrací čas: 2 x 12 min. hrubý čas resp. podľa počtu tímov bude upravený v propozíciách 

Postupový kľúč: skupina, zápasy o umiestnenie 

 podľa počtu prihlásených upresníme v propozíciách 

0 postupe rozhodne:   v skupine: body, body zo vzájomného zápasu, skóre zo vzájomného zápasu, 
celkové skóre, vyšší počet strelených gólov, 

v zápasoch o umiestnenie: v prípade remízy nasledujú trestné strieľania 3x, ak 
sa po 3 strieľaniach nerozhodne nasleduje rýchla smrť. 

VYHODNOTENIE: vyhodnotenie turnaja 14:30 - 15:00 hod. 

 
 
 
 

 

V Trenčíne, dňa 21.05.202 
 
 
 
 

 


