Florbal Cup 2013/2014
PROPOZÍCIE
školských majstrovstiev kraja
st. žiakov, st. žiačok základných škôl
A/ Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ:

MŠVVaŠ, SAŠŠ

Usporiadateľ:

KCVČ Trenčín, Krajská rada SAŠŠ Trenčín, 1. FBC Trenčín

Termín:

29. 4. 2014 o 10.00 hod.

Miesto:

Mestská športová hala Trenčín, ul. Mládežnícka 1

Kategória:

Starší žiaci ZŠ :
narodení 1.9. 1998 a mladší
Staršie žiačky ZŠ : narodené 1.9. 1998 a mladšie

Účastníci:

Víťazné družstvá zo základných kôl.
Družstvo tvorí 12 hráčov a 2 vedúci.
Družstvo je zostavené výlučne zo žiakov jednej školy.

Podmienka:

Účasť potvrďte do 22. 4. 2014
mob: 0907 562830, Mgr. Miriam Olešáková, alebo
e-mail: kcvc.mirka@stonline.sk
Každé družstvo sa preukáže súpiskou potvrdenou riaditeľom školy.
(meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia).
Dôležité! Je potrebné, aby každá zúčastnená škola dala súpisku
družstva aj na školský portál.

Prezentácia:
Rámcový časový
program:
Postupujúce školy:
Úhrada:

V deň konania od 8.30 hod. do 9.30 hod.
9.30
technická porada
10.00
začiatok súťaže
Víťazi regionálnych kôl.
Cestovné náklady hradí vysielajúca škola.

Strava:
Poistenie:

Občerstvenie a pitný režim zabezpečí usporiadateľ.
Každý pretekár štartuje na vlastné zdravotné poistenie a je povinný mať
pri sebe preukaz poistenca
Upozornenie: Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú
dobu súťaže vysielajúca škola.
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B/ Technické ustanovenia
Výstroj:
Pravidlá a
predpis:
Systém súťaže:
Hodnotenie:

Hrací čas:
Postup:
Rozhodcov:

Družstvo musí mať 2 sady dresov rôznej farby. Hráči - hráčky musia mať
vhodnú obuv do haly, ktorá nezanecháva na podlahe „znečistenie“.
Brankár by mal mať povinnú výstroj.
Hrá sa podľa pravidiel florbalu a týchto propozícií.
Žrebovanie prebehne pred začiatkom turnaja na technickej porade.
Určí sa v deň súťaže na technickej porade.
V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:
 body zo vzájomných zápasov,
 skóre zo vzájomných zápasov,
 celkové skóre,
 vyšší počet všetkých strelených gólov,
 podiel gólov
 žreb.
Doporučený čas - 2 x 15 minút
(usporiadateľ má právo zmeny)
Víťazné družstvá z krajského kola v jednotlivých kategóriách postupujú do
celoslovenského kola.
Zabezpečí organizátor

Ceny:

Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách
obdržia diplom a pohár.

Poznámka:

Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.

Družstvá sú povinné zúčastniť sa zahájenia a vyhlásenia výsledkov.
Propozície sú vyvesené a výsledky budú zverejnené na www.kcvc.sk a www.skolskysport.sk

PaedDr. Daniel Beníček
riaditeľ KCVČ
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