
Názov súťaže
(vybrať zo zoznamu)

Kategória súťaže

Šport/odvetvie

Ročník štúdia

Ročník narodenia

Pohlavie

Počet družstiev 1 školy

Počet žiakov 1 školy

Počet vedúcich 1 školy 2

Úroveň kola

Organizátor

Meno

E-mail

IČO Mobil

Miesto (presná adresa)

(povinne) od (povinne) do

Termíny konanie (povinne vyplniť od do) 19.01.23 19.01.23

vytvorenie súpisiek do 16.01.23

odhlásenie je možné do 14.01.23

Stravovanie (miesto, čas)

Ubytovanie (typ, adresa)

Miestna doprava (typ, 

vzdialenosti od ubytovania a 

stravovania)

Športoviská

Športové zázemie (sprchy, 

WC, šatne)

Iné informácie pre 

účastníkov

Dátum Čas od Čas do Miesto

Registrácia 19.01.23 8:00 8:30

Porada vedúcich 19.01.23 8:20 8:30

Slávnostné otvorenie 19.01.23 8:30

Dátum Čas od Čas do Miesto

19.01.23 8:00 12:00

08.03.23

2.,3.5.2023

Slávnostné ukončenie

Propozície vypracoval: Dátum:

3500 52

Centrum voľného času, V jame 3, Trnava

Nezabudnite na povinnosť súhlasu zákonného zástupcu súťažiaceho s jeho štartom a spracovaním osobných údajov cez EduPage.

(vybrať zo zoznamu)

okresné regionálne (okresné predkolo)

Osobitné upozornenie (napr. Covid-19 a pod.)

https://sutaze.skolskysport.sk/sutaz/1369/super-florbal-pohar-ziaci-ss/Link na harmonogram (ak je potrebné)

Krajské kolo

A - národná postupová

florbal

POZOR: Ak sa škola nezúčastní na kole, a neodhlási sa najneskôr v 

určenom termíne, uhradí organizátorovi sumu 100/150 eur (za 

okresné/krajské kolo).

Harmonogram/rozpis súťaže

základné kolo

Trnava

určené podľa rozlosovania

Trenčín

v rámci ŽO Trnava

okresné kolo

05.12.22Mária Gergelyová

všetky ročníky SŠ + príslušné ročníky osemročných gymnázií 

1. 1. 2002 - 31. 12. 2007

obe vekové podmienky

musia platiť súčasne

určené podľa rozlosovania

určené podľa rozlosovania

určené podľa rozlosovania

Národné kolo

Účastníci ŠSŽ musia mať so sebou kartu poistenca. Za ich poistenie zodpovedá vysielajúca škola. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu 

v propozíciách. Za odložené veci organizátor nezodpovedá! Pri neospravedlnenej neúčasti má organizátor právo požadovať úhradu 

vynaložených nákladov. Neschopnosť zúčastniť sa turnaja oznámte škole organizujúcej základné kolo.

Propozície súťažného kola školskej športovej súťaže v roku 2022/2023

--------------------------

---------------------------

Podmienka účasti: prihlásiť sa cez www.sutaze.skolskysport.sk - vložiť súpisku do termínu: 16.01.2023. 

Prihlášky doručené po termíne nebudú akceptované. Hrá sa podľa aktuálne platných pravidiel a tohoto predpisu. 

Prípadnú neúčasť hláste mailom najnskôr 5 dní pred turnajom. Kompletné výsledky zápasov zákl. kôl 

(body+skóre) treba nahlásiť do 24 hodín po skončení kola do CVČ na horeuvedené tel. č./email. Budú 

uverejnené do 24 hodín po skončení kola na portáli škol. športu a na stránke CVČ.

Pre športovcov určené školy zabezpečia šatne, sprchy, toalety. Organizátor nezodpovedá za osobné veci 

odložené v šatni. Rozhodcu zabezpečujú určené školy.                                                Vzhľadom na množstvo 

prihlásených družstiev odporúčame skrátený hrací čas (mininálne 2x15 min s polčasovou prestávkou 5 min.)

Kontaktná osoba

Super Florbal POHÁR - CH - SŠ

určené na školách podľa rozlosovania v prílohe týchto propozícii

---------------------------

chlapci

1

6 až 15

Mária Gergelyová

maria.gergelyova@cvc.trnava.sk

033/3236697


