
 

PROPOZÍCIE 

KRAJSKEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY SŠ KSK  VO FLORBALE 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

     A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
Organizátor:  Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Košice, Strojárenská 3              

z poverenia Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja  

Miesto:          SOŠ, Ostrovského 1, Košice  

Hrací deň:    3.6.2019   

Prezencia:   o 8:15 hod.  - dievčatá aj chlapci 

Úhrada:         Podľa usmernenia CVČ – RCM 

 

     B.TECHNICKÉ USTANOVENIA  

Podm.účasti: Súpiska /napísaná na PC /potvrdená riaditeľom školy – predložiť pri prezentácii. 

Preukaz poistenca a preukaz totožnosti. . Vedúci každého súťažiaceho družstva zároveň so 

súpiskou  odovzdá pred zahájením súťaže  aj súhlas dotknutej osoby tých  hráčov, ktorí 

ešte súhlas neodovzdali na predchádzajúcich Dlhodobých športových súťažiach 

konaných v tomto šk. roku 2018/19. Súhlasy dotknutých osôb Vašich súťažiacich žiakov 

odovzdajte koordinátorovi z CVČ – RCM.  Bez odovzdaného podpísaného súhlasu 

dotknutej osoby sa žiak nemôže zúčastniť na športovom turnaji vo volejbale. 

Právo štartu: Študenti a študentky denného štúdia SŠ narodení 1.1.1998 až 31.12.2004 

Družstvá:      12 členné + 1 vedúci, aktuálne na hracej ploche 5+1 ( brankár ) – ihrisko s rozmermi 

max. 30x16m,  

Predpis:         Hrá sa podľa pravidiel florbalu a tohto rozpisu. Dovolené je ľubovoľné striedanie. Gól 

platí jedine hokejkou. Z voľného úderu je možné priamo streliť gól. Vylúčenému 

hráčovi na 1 minúty sa meria čistý čas. Po každom stretnutí si súperi podajú ruky !!!  

                     Pri udelení trestu hráčovi, resp. družstvu v zápase sa bude postupovať v zmysle 

príslušných pravidiel. V závažných trestoch bude o následkoch rozhodovať 

organizátor súťaže. 

Hrací čas:     2x10 min. Na posledné dve minúty druhého polčasu sa meria čistý čas. Pri 

rovnosti bodov o poradí v skupine rozhoduje: 

1.vzájomný zápas – tabuľka vzájomných zápasov 

                      2. rozdiel skóre zo vzájomných zápasov 

                      3. viac strelených gólov z tabuľky vzájomných zápasov 

                      4. rozdiel celkového skóre 

                      5. vyšší počet strelených gólov celkovo 

          6. v prípade rovnosti sa strieľajú trestné strieľania v počte 3 

Výstroj:         Jednotný športový výstroj, dresy s číslami, športová obuv – určená do haly 

Čas. rozpis:   Podľa usmernenia organizátora turnaja  

Usporiadateľ: Zaistí regulárne ihrisko; zapisovateľa a zápis; ukazovateľ skóre a lekárničku.  

Prípadný úraz zaznamenať do zápisu o stretnutí.                                        

Protesty:        Najneskôr do 10 min. po odohratí zápasu s vkladom 5 €. Na zadnú stranu zápisu 

o stretnutí napíše protestujúca strana svoje vyjadrenie a podpíše ho. 

Ceny:             diplom+ medaila, peňažná poukážka pre najaktívnejšieho hráča z každého družstva   

 



 

 

 

Poznámka:   Za zdravotný stav a úraz žiaka/žiačky počas súťaže spolu s  poistením                             

                      zodpovedá vysielajúca organizácia! 

 Súťažiaci si musia priniesť preukaz poistenca a preukaz totožnosti. Usporiadateľ 

nezodpovedá za stratu cenných vecí. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny 

v rozpise, pokiaľ si to vyžiada racionálne riešenie priebehu súťaže a má právo priebežne 

preveriť dátum narodenia súťažiacich hráčov.  

            Vedúci družstva zodpovedá za dodržiavanie slušného správania sa svojich 

hráčov na ihrisku a v priestoroch telocvične, haly. Rozhodca – má právo vylúčiť 

hráča, prípadne  ukončiť stretnutie predčasne ak spozoruje neprimerané 

správanie, alebo iné narúšanie priebehu turnaja. 

 Počas konania športovej súťaže je prísny zákaz fajčenia v celom areáli školy!!!                             

Porušenie sa trestá diskvalifikáciou celého družstva. 

 

     Bodovanie: - za účasť na KŠO:  10 bodov 

              - za umiestnenie v KŠO :  

1. miesto: 5 bodov 

2. miesto: 3 body 

3. miesto: 2 body 

4. miesto: 1 bod               


