
 
 

POZVÁNKA PRE STREDNÉ  ŠKOLY – FLORBALOVÝ TURNAJ 
 

TSK FLORBALKI SK CUP 2015 
FLORBALOVÝ TURNAJ POD ZÁŠTITOU PREDSEDU TRENČIANSKEHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ING. JAROSLAVA BAŠKU 
 

 

Vec: Pozvánka pre žiakov stredných  škôl – FINÁLOVÉ KOLO 

 
Športový klub 1.FBC Trenčín organizuje v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom 

a Krajským centrom voľného času v Trenčíne mládežnícky turnaj vo florbale pre žiakov stredných škôl 

v Trenčíne. Ak máte záujem sa zúčastniť a reprezentovať svoju školu na florbalovom turnaji informujte 

nás o tom najneskôr do 02.11.2015. Rozhodli sme sa  pozvať a osloviť najlepšie stredné školy pod 

správou Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo prinesie kvalitu zápasov. Športové podujatie  má 

každoročnú tradíciu. Mládežnícky turnaj sa kompletne odohrá v Mestskej športovej hale na Sihoti 

v Trenčíne. Podujatie podporuje predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. 

Účasť každého školského družstva je bezplatná, na náklady organizátora s výnimkou dopravy do miesta 

turnaja. Turnaj je určený pre chlapcov. Každá škola si vytvorí svoj vlastný reprezentačný výber.  Bude 

sa hrať na ihrisku s rozmermi 40 x 20 m a s oficiálnymi mantinelmi IFF. Stretnutia budú rozhodovať 

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. Hrací čas je 

naplánovaný  na 2 x 12 min. (hrubý čas). Každé družstvo odohrá vo svojej skupine 2  zápasy a následne 

aj zápasy o umiestnenie. Na konci turnaja bude nasledovať vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Všetky 

náklady spojené s ostatnou organizáciou turnaja hradí klub ŠK 1.FBC Trenčín. Týmto turnajom chceme 

dať priestor aj neregistrovaným hráčom, aby si mohli zahrať florbal v kvalitných podmienkach a podľa 

pravidiel florbalu. V prípade záujmu o zakúpenie florbalovej výstroje nás vopred kontaktujte. 

 

ŠK 1.FBC Trenčín v spolupráci s TSK a partnermi podujatia zabezpečujú: 
 

- prenájom športovej haly na Sihoti 

- postavenie a  zloženie ihriska s mantinelmi, prenájom 

- rozhodcov s licenciou florbalového rozhodcu 

- časomieru a zapisovateľa 

- florbalové loptičky a bránky 

- ceny pre víťazov turnaja   
- ozvučenie 

 

Tento turnaj sa uskutoční v termíne: 
 

- 23.11.2015  (Pondelok) v čase od 08:00 do 13:30 hod.(príchod tímov na MŠH do 07:30 hod.) 

 

Školy, ktoré prejavia záujem, prosíme Vás potvrďte nám svoju účasť na tomto mládežníckom turnaji čím 

skôr – najneskôr však do termínu uzávierky prihlášok  02.11.2015. V prípade Vašich otázok nás 

kontaktujte. 

______________________________  

Marek Bulko, sekretariát klubu  

0908 456 703   
office@1fbctrencin.sk 

 

 

V Trenčíne dňa 28.10.2015                                                                       Patrik Bičan 

 

 


