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PPrrooppoozzíícciiee  

šškkoollsskkýýcchh  mmaajjssttrroovvssttiieevv  SSlloovveennsskkaa  

  

vo florbale  

mladších žiačok základných škôl 
  

zzaa  šškkoollsskkýý  rrookk  22001133//22001144  

  
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

 
VYHLASOVATEĽ:   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 

SPOLUVYHLASOVATEĽ: Slovenská asociácia športu na školách 

      

      

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

Trenčín 

                                                   

TERMÍN KONANIA:              10. - 11. november 2014           

 

                                                           

MIESTO KONANIA:                     Mestská športová hala Na Sihoti - Trenčín, ul. Mládežnícka 



 

PREZENTÁCIA:   do 11,30 hod. Penzión ACCOM  

 

PRIHLÁŠKY:                         

a) zaslať do 30.10.2014 na adresu organizátora – kcvc.mirka@stonline.sk 

b) originál súpisky podpísanú riaditeľom školy predložiť pri prezentácii  

d) k prezentácii priniesť vypísané tlačivá, ktoré tvoria prílohu propozícií 

Po tomto termíne organizátor nebude prihlášky akceptovať.                                                   

 

Informácie: Mgr. Miriam OLEŠÁKOVÁ,  KCVČ, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín 

          0907 562 830,  kcvc.mirka@stonline.sk 

                                              

PODMIENKA ÚČASTI:  

Včas vyplnenú prihlášku zaslať organizátorovi, ktorá bude obsahovať:  meno a priezvisko  

hráčov, dátum narodenia, čísla dresu, meno trénera a vedúceho družstva podpísanú 

a potvrdenú riaditeľom školy a následne ju predložiť aj pri prezentácii.  

 

Každá hráčka uvedení na súpiske danej školy sú povinní predložiť (OP), originál preukaz 

poistenca pri prezentácii. Preukázanie totožnosti: Je možné žiadať overenie súťažiacich. 

Toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi. 

 

ÚHRADA:  
Na základe platných právnych predpisov k školským športovým súťažiam, schváleného 

Kalendára ŠŠS  a podľa schválenej výzvy k danej súťaži.   

Cestovné sa nebude preplácať, družstvá cestujú na náklady vysielajúcej organizácie. 

 

ORGANIZAČNÝ ŠTAB:            
riaditeľ súťaže: PaedDr. Daniel Beníček 

tajomník súťaže: Mgr. Miriam Olešáková 

hl. rozhodca:   Tomáš Filadelfi  

zdrav. zabezpečenie :   SZŠ Trenčín                      

                                                                

UBYTOVANIE:        
Penzión ACCOM, Hurbanova 44, Trenčín. Zabezpečené pre všetkých z 10. - 11. 11. 2014.    bez ubatovania   

   

STRAVOVANIE:   

Obchodná akadémia M. Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín.  

Zabezpečené pre všetkých účastníkov. Stravovanie začína obedom 10.11. a končí obedom pre 

všetkých 11.11. 2014  

 

POISTENIE:  
Účastníci štartujú na vlastné  - individuálne poistenie.  

Každý účastník musí mať so sebou kartu poistenca. Za bezpečnosť a zdravotnú 

spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných pokynov 

usporiadateľa zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy. 
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TECHNICKÉ USTANOVENIA: 

 
ÚČASTNÍCI:  
Víťazné družstvá z krajských kôl v školskom roku 2013/2014. 

Družstvo tvorí max. 12 hráčok + 2 vedúci   

  

VEKOVÁ  KATEGÓRIA:    mladšie žiačky ZŠ nar. 1. 9. 2000 a mladší 
 

PRAVIDLÁ A PREDPIS:   

Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu a týchto  propozícií. Pravidlá nájdete na stránke 

www.skolskysport.sk 

 

HRACÍ SYSTÉM:                

Hrá sa v dvoch štvorčlenných skupinách systémom každý s každým (1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4,  

1-3). Do finále postupujú z každej skupiny prvé dve družstvá, kde odohrajú zápasy krížovým 

spôsobom(A1-B2, B1-A2).  

Družstvá zo 4.miesta v skupinách hrajú o 7.miesto, z 3.miesta hrajú o 5.miesto. Hrací čas 

v skupinách a v zápasoch o umiestnenie je 2 x 12 minút hrubý čas, posledné 2 minúty čistý 

čas s 5 minútovými prestávkami.  

 

HODNOTENIE:                   
V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:  

1. body zo vzájomných zápasov,  

2. skóre zo vzájomných zápasov,  

3. celkový rozdiel gólov  

4. vyšší počet všetkých strelených gólov,  

5. podiel gólov 

6. žreb     

 

VÝSTROJ:  

Každé družstvo štartuje v jednotných očíslovaných dresoch (priniesť 2 sady dresov – tmavé 

a bledé), obuv vhodná do haly.  

 

CENY:  

Družstvá umiestnené na prvých troch miestach získajú poháre, medaily , diplomy a titul 

„Školský majster SR pre školský rok 2013/2014“. 

 

PROTESTY:  

Do 10 minút po skončení zápasu s vkladom 7,- € podať hlavnému rozhodcovi a riaditeľovi 

turnaja. V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa. 

 

UPOZORNENIE:  

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor 

oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich.  
 

Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá ! 

Účastníci M SR sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, samotného turnaja, ako aj  

slávnostného ukončenia súťaže. 
 

http://www.skolskysport.sk/


Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva či jednotlivca), organizátor je oprávnený 

požadovať úhradu  vynaložených nákladov! 

 

 

ČASOVÝ ROZPIS TURNAJA: 
 

1. deň  

 

do 11,30   príchod účastníkov turnaja  -  prezentácia penzión ACCOM   

12,30     žrebovanie, technická porada - Mestská športová hala 

12,45   otvorenie 

13,00 – 19,00  zápasy v skupinách 

11,30     obed – Obchodná akadémia 

18,00 – 19,00       večera – Obchodná akadémia 

  

 

2. deň 

  7,00 – 8,00   raňajky - Obchodná akadémia 

  8,00   technická porada - Mestská športová hala 

  8,30                A1. -  B2. 

  9,10                  B1. - A2.   

  9,50                           A4. – B4. /o 7. miesto  

10,30                           A3. – B3. / o 5. miesto 

11,10                           zápas o 3. miesto 

11,50                           finále 

12,30   slávnostné vyhodnotenie 

11,30 – 13,00              obed - Obchodná akadémia 

 

     


