Školské majstrovstvá okresu

vo

FLORBALE študentov a študentiek SŠ
školský rok 2018/2019

Vyhlasovateľ :
Organizátor :
Termín :

MŠVVaŠ SR, OÚ Trnava – odbor školstva
Kalokagatia – CVČ v Trnave
Študenti (podľa priloženého rozpisu)

Študentky (podľa priloženého rozpisu)

14. a 19. februára 2019 o 900 h.
15. a 21. februára 2019 o 900 h.

Štartujú :

Študenti a študentky narodení 1. 1. 1999 a mladší (nie nadstavbové alebo doplnkové
štúdium), na základe súpisky vytlačenej z portálu www.skolskysport.sk a potvrdenej
riaditeľom školy.

Pravidlá a predpis :
Hrací systém :

Hrá sa podľa pravidiel florbalu (SZFb) a tohto predpisu.
Družstvo tvorí 12 hráčov + 2 vedúci.
Hrá sa systémom každý s každým 2x10 minút. Ak sa zúčastní väčšie množstvo škôl, môže
sa hrací čas upraviť na 2x7 minút. V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

body zo vzájomných zápasov
skóre zo vzájomných zápasov
celkové skóre (celkový rozdiel gólov)
vyšší počet všetkých strelených gólov
podiel gólov
nájazdy

Ihrisko :
Organizácia súťaže :

Parketový povrch.
Škola uvedená na prvom mieste organizuje základné kolo. Jej úlohou je zabezpečiť
telocvičňu so šatňami, rozhodcu a loptičky. Výsledky treba nahlásiť do 24 hodín do K –
CVČ na tel. č. 3236/697. Družstvá si prinesú 2 sady dresov, resp. rozlišovačky a loptičky.
Finále organizuje Kalokagatia – CVČ.
Študenti : prví zo skupín odohrajú finále o 1.-3. miesto, druhí zo skupín hrajú o 4.-6.
miesto, tretí zo skupín hrajú o 7.-9. miesto. Finále o 1.-3. miesto sa uskutoční 21. marca
2019 o 900 h. v SOŠ elektrotechnická.
Študentky : prvé zo skupín odohrajú finále o 1.-3. miesto, druhé zo skupín hrajú o 4.-6.
miesto, tretie zo skupín hrajú o 7.-9. miesto. Finále o 1.-3. miesto sa uskutoční 22. marca
2019 o 900 h. v SOŠ elektrotechnická.
VÍŤAZ – študenti a študentky postupujú do krajského kola.

Podmienka účasti :

Súpiska hráčov musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a musí byť potvrdená
príslušnou školou. Brankár musí mať predpísaný výstroj.

Poistenie :

Každý účastník štartuje na vlastné zdravotné poistenie a preto je potrebné, aby mal pri
sebe preukaz poistenca.
Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel. Účastníci štartujú na
náklady vysielajúcej organizácie.
Mgr. Ľubica HAFROVIČOVÁ,  3236/697.

Poznámka :
Kontakt :

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

ROZLOSOVANIE

FLORBAL SŠ

Študentky

SOŠ OaS – 15. 2. 2019 o 900 h.
SOŠ pedagogická
SSOŠ GOS-Sk

SOŠ elektrotechnická – 21. 2. 2019 o 900 h.
Obchodná akadémia
SPŠ stavebná
GAM

SPŠ dopravná – 21. 2. 2019 o 900 h.
ŠG J. Herdu
SZŠ
SOŠ PaSV

Študenti

SOŠ OaS – 14. 2. 2019 o 900 h.
SZŠ
Obchodná akadémia
SSOŠ GOS-Sk

SOŠ elektrotechnická – 19. 2. 2019 o 900 h.
GJH
SPŠ stavebná
SOŠ automobilová
SOŠ PaSV

SPŠ dopravná – 19. 2. 2019 o 900 h.
ŠG J. Herdu
SOŠ polytechnická
SPŠ Komenského
GAM

